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ެ

ޞާެ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/30ެ:
ތްެ:މުޙައްމަދުެޝަވީދުެ،ހެ.ވާލީވިލާެ/މާލެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާ ެ
ލެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:މުޙައްމަދުެއަނީސްެ،ދަފްތަރުެނަންބަރުެެ/ެ4800މާ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ފައިސާެހޯދު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ07ެ:އޮކްޓޯބަރެ2012
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ23ެ:އޮކްޓޯބަރެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ23ެ:ޖުލައިެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި14:23ެ :
 މައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލިސްެ :ފަނޑިޔާރު ެއާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުﷲެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ދު
ފަ ނޑިޔާރުެޢަލީެޙަމީދުެމުޙައްމަ ެ
ޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ ެ،
ޔާ
 އިސްތިއުނާފްކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
 ނަންބަރު2009/HC-A/319ެ :
ޓު
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ހައިކޯ ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ28ެ:އޮކްޓޯބަރެ2009
ނުެތާރީޚްެ27ެ:މެއިެެ 2012
 ނިމު ެ
ެ
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ސާ ެ
މައްސަލައިގެެޙުލާ ެ
މި ެމައްސަލައަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާގޮތަށްެކަމަށްބުނެެ،ހެ.ވާލީވިލާެެ/މެ.އިރުފުހޭގެެ،
މާލެެ ،މުޙައްމަދުެޝަވީދުގެެފަރާތުންެއެެޤަޟިއްޔާެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެ
ލެމަރެ
ބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.މިެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބުނީެދަފްތަރުެނަންބަރުެެ/ެ4800މއެ.ގް ެ
މުޙައްމަދުެއަނީސްެއަށެވެެ ެ.
އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ
ށްެކަމަށްބުނެެ،ހެ.ވާލީވިލާެެ/މެ.އިރުފުހޭގެެ ،މާލެެ،
ބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާގޮތަ ެ
މުޙައްމަދު ެޝަވީދުގެ ެފަރާތުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުންެ
ބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއެކެވެެ.މިެޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބުނީެދަފްތަރުެނަންބަރުެެ/ެ4800މއެ.ގްލެމަރެ
މުޙައްމަދުެއަނީސްެއަށެވެެ ެ.
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ352/MC/2008
ޤަޟިއްޔާެ،އެެކޯޓުންެނިންމަވާފައިވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެޚިލާފަށްެކަމަށްބުނެެހެ.ވާލީވިލާެ
މުޙައްމަދު ެޝަވީދު ެ(ވާރިޘުންގެ ެފަރާތުން) ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެއެދި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެއެެކޯޓުންެބައްލަވައިެ،ނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފު ެކުރެވުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެެ
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ރިޕޯޓަށްެބެލިއިރުެ،އެެޤަޟިއްޔާއަކީެހެ.ވާލީވިލާެފާޠިމަތުެފަރީދާެ،މުޙައްމަދުެޝަވީދު ،ޙައުލަތުެފަހީމްެ،
އަޙްމަދު ެޝިޔާމްެ ،އާމިނަތު ެއަޝްފާެ ،މަރްޔަމް ެޝިފާެ ،ޢަލީ ެޝިޔާމްެ ،އަދި ެޙަސަން ެޝިޔާމް ެއާއި ެމިެެ
ެ 08މީހުންގެ ެމިލްކުގައިވާ ެއަދި ެމި ެެ 08މީހުންގެ ެޙިއްޞާ ެހިމެނޭ ެކެ .އެރިއަދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓާއިެެެެެ،
ވިލަމެންދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓުގައި ެބޭނުންކުރަމުން ެގެންދާ ެމާލެެ ،ދަފްތަރު ެނަންބަރު ެ(ެ 4800މއެ.
ގްލެމަރ ެދެވަނަބައި) ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްދެއްވާފައިވާ ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެެ
މިލްކު ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ"ެ P5001A-04 10-Tބެއްލަންވިލާ" ެދޯންޏާއިެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރުެ
"ެP5002A-02 10-Tއޭެއޭެއޭެެ"10ލާންޗުއަކީެ،ލާންޗުެމަހަކުެ7،000/-ރ(ެ.ހަތްހާސްެރުފިޔާ)ެގެެ
ކުއްޔަށްެ ،އަދި ެ"ބެއްލަންވިލާ" ެދޯނި ެމަހަކު ެ6،000/-ރ(ެ .ހަހާސް ެރުފިޔާ) ެގެ ެކުއްޔަށްެ ،ކެ .އެރިއަދޫެ
އައިލެންޑް ެރިސޯޓާއިެ ،އދެ .ވިލަމެންދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓުގައި ެބޭނުންކުރަމުންދާ ެދެ ެއުޅަނދު ެކަމަށާއިެ،
ރުެ
ހަމައަށްެމިެވޭތުވެދިޔަެެ 14އަހަ ެ
ންެފެށިގެންެެ 2008ފެބްރުއަރީެމަހާ ެ ެ
ނަމަވެސްެެ 1994ފެބްރުއަރީެމަހު ެ

(ެ 168މަސް ެދުވަހު) ެގެ ެމި ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެކުއްޔަށް ެލިބެންވާ ެެެެެެެެެެެެ2،184،000/-
އއިެ ،އަދި ެއެ ެދެ ެއުޅަނދު ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްއަށްެ
(ދެމިލިއަން ެއެއްލައްކަ ެއަށްޑިހަ ެހަތަރުހާސް ެރުފިޔާ) ެ ާ
ލިބޭެދުވަހަކާެހަމައަށްެއިތުރަށްެދެެއުޅަނދުގެ ެކުއްޔަށްެލިބެންވާެފައިސާެއާއިެ،ދެެއުޅަނދުެއޭގެެބޭނުންެ
ކުރެވޭފަދަ ެރަނގަޅު ެޙާލަތުގައި ެލިބިދެއްވުންއެދި ެހެ .ވާލީވިލާ ެފާޠިމަތު ެފަރީދާެ ،މުޙައްމަދު ެޝަވީދުެ،
ޙައުލަތު ެފަހީމްެ ،އަޙްމަދު ެޝިޔާމް ،އާމިނަތު ެއަޝްފާެ ،މަރްޔަމް ެޝިފާ ،ޢަލީ ެޝިޔާމްެ ،އަދި ެޙަސަންެ

ޝިޔާމް ެއާއި ެމި ެެ 08މީހުންގެ ެމައްޗަށްެ ،ދަފްތަރު ެނަންބަރު ެެ /ެ 4800މާލެެެެެެެެެެެެ
(މއެ.ގްލެމަރެެ02ވަނަބައިެ/މާލެ)ެމުޙައްމަދުެއަނީސްެދަޢުވާެކުރުމުންެބެލެވުނުެޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއި ެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެމާލޭެ
މުނިސިޕަލްޓީގެެޚާއްޞަެދަފްތަރުެނަންބަރުެެ 4800މުޙައްމަދުެއަނީސްގެެނަމުގައިެރަޖިސްޓަރީެކޮށްފައިވާެ
ދެ ެއުޅަނދު ެކަމުގައިވާ ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ"ެ P5001A-04 10-Tބެއްލަންވިލާ" ެދޯންޏާއިެ،
ރަޖިސްޓަރީެނަންބަރުެެ“AAAެ10”ެP5002A-02 10Tލާންޗުއާއިެމިެދެެއުޅަނދަކީެމެ.ތްރީއޭވިލާެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އލްމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްއާއި ެދެ ެމީހުން ެޙިއްޞާވާ ެޕާރޓްނަރޝިޕާއިެ،
ޢަބްދުﷲ ެޢަލީ ެއާއިަ ،
ކުންފުނިތަކާއިެ،ދެެމީހުންގެެއެކުވިެ(ދެމީހުންެހަމަހަމަވާ)ެމުދަލާއިެއެތަންތަނަށްެނިސްބަތްވާެމުދަލާއިެކުރާެ
ވިޔަފާރިއާއިެ ،އޭގެ ެފައިދާއާއިެ ،ފައިސާއިން ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމަށްވާ ެމިންވަރު ެބަލާ ެވަކިކޮށް ެމަރްޙޫމްެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބިދިނުމުގެ ެމައްސަލަ ެ(މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ462/MC/2004
މޫސާ ެފަހީ ެ
ޤަޟިއްޔާ)ެނިމުނުއިރުެކެ.އަތޮޅުެއެރިޔަދޫެއައިލެންޑްެރިސޯޓާއިެއދެ.ވިލަމެންދޫެއައިލެންޑްެރިސޯޓާއިެ
ދުﷲެޢަލީއާއިެ،އަލްމަރްޙޫމްެ
ދެެރިސޯޓުގައިެބޭނުން ެކުރަމުންދިޔަެދެެއުޅަނދުެކަމާއިެ،މެ.ތްރީއޭވިލާެޢަބް ެ
ވިެ(ދެެމީހުންެ
މޫސާެފަހީމްއާއިެދެެމީހުންެޙިއްޞާވާެޕާރޓްނަރޝިޕާއިެ،ކުންފުނިތަކާއިެ،ދެެމީހުންގެެއެކު ެ
ހަމަހަމަވާ)ެމުދަލާއިެއެތަންތަނަށްެނިސްބަތްވާެމުދަލާއިެކުރާެވިޔަފާރި ެއާއި ،އޭގެެފައިދާއާއިެ،ފައިސާއިންެ
މަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމަށް ެވާ ެމިންވަރު ެބަލާ ެވަކިކޮށް ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބިދިނުމުގެެ
މްގެ ެވާރިޘުން ެކަމުގައިވާ ެމިެ
ނިމުނުއިރު ެމި ެދެ ެރިސޯޓު ެމިލްކުވެފައިވަނީ ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
މައްސަލަ ެ ެ
ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްތަކަށްކަމާއިެ،އަދިެބަޔާންވެދިޔަެމުދާެވަކިކުރުމުގެެޤަޟިއްޔާެ(މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެ
ެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާ) ެގައި ެ"އެމީހަކަށް ެލިބިފައިވާ ެމުދަލާއިެ ،ތަކެތީގެ ެމައްޗަށް ެކުރެވިފައިވާެ
އެގްރީމެންޓްތަކާއިެ ،ވެވިފައިވާ ެއެއްބަސްވުންތައް ެއެ ެމުދަލެއް ެލިބިގެންވާ ެފަރާތަކުން ެޙުރުމަތްތެރިކޮށްެ
ހިތަންޖެހޭ ެގޮތުގައި ެއެކަން ެދެމިއޮތް" ެކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވާފައިވުމުން ެބަޔާންވެދިޔަ ެދެ ެރިސޯޓުގައި ެއޭރުެ
ޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެދެ ެއުޅަނދު ެކަމުގައިވާ ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރުެެެެެެ
ބޭނުން ެކުރަމުންދިޔަ ެމި ެދަ ެ
"ެ P5001A-04 10-Tބެއްލަންވިލާ" ެދޯންޏާއިެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެެެP5002A-02 10T
ޓްެ
ދަޢުވާލިބޭެފަރާތްތަކަށްެމިެދެެއުޅަނދުެއޮތްެދެެރިސޯ ެ
”ެ “AAAެ10ލާންޗު ެއާއިެމިެދެެއުޅަނދަކީެ ެ
މިލްކުވީ ެތާރީޚު ެކަމުގައިވާ ެެ 01ޖޫން ެެ 2006ދުވަހުން ެފެށިގެން ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެފަރާތްތަކުން ެޒިންމާެ
އުފުލަންޖެހޭެދެެއުޅަނދުެކަމަށްވީހިނދުެދަޢުވާލިބޭެފަރާތްތަކުގެެބެލުމުގެެދަށަށްެމިެދެެއުޅަނދުެއައިފަހުންެ
މިެދެެއުޅަނދަށްެކުލީގެެގޮތުގައިެއެއްވެސްެމިންވަރެއްގެެފައިސާއެއްެދީފައިވާކަންެއެނގެންެނެތްެހިނދުެ
މިެދެެއުޅަނދުގެެވެރިެފަރާތާއިެއަދިެމިހާތަނަށްެމިެދެެއުޅަނދުެޙަވާލުކޮށްފައި ެނުވާތީެެ 01ޖޫންެެ2006
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 5
ސަފްޙާ ެ 22

ޢުވާެ
ދަ ެ
ފެށިގެން ެމި ެދެ ެއުޅަނދު ެޙަވާލުކުރާ ެދުވަހާ ެހަމައަށް ެމި ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެވެރި ެފަރާތަށް ެ ެ
ދުވަހުން ެ ެ

ންެެެެެެެެެެެ
ލިބޭފަރާތްތަކުން ެކުލި ެދޭންޖެހޭކަމަށާއިެ ،މި ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެކުލީގެ ެގޮތުގައި ެކުރި ެ
ދުﷲެޢަލީއާއި ،އަލްމަރްޙޫމްެމޫސާެފަހީމްެއާއިެދެމެދުެޙިއްޞާވާެޕާރޓްނަރޝިޕާއިެ،
(މެ.ތްރީއޭވިލާެޢަބް ެ
ކުންފުނިތަކާއިެ ،ދެ ެމީހުންގެ ެއެކުވި ެ(ދެ ެމީހުން ެހަމަހަމަވާ) ެމުދަލާއި ެއެތަންތަން ެއެގޮތުގައިެ
ހިނގަމުންދިޔައިރު) ެލިބެމުންއައި ެޢަދަދުކަމަށްބުނެ ެދަޢުވާކުރާ ެފަރާތުން ެމި ެދަޢުވާގައި ެހޯދުމަށްެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެ"ބެއްލަންވިލާ" ެދޯނީގެ ެކުލި ެމަހަކު ެ6,000/-ރ(ެ .ހަހާސް ެރުފިޔާ) ެއަދި ެ”ެ“AAAެ 10
ލާންޗުގެެކުލިެމަހަކުެ7,000/-ރ(ެ.ހަތްެހާސްެރުފިޔާ)ެއަކީެމިހާރުެޢާއްމުގޮތެއްގައިެމިފަދަެއުޅަނދުފަހަރުެ
ކުއްޔަށްދީ ެއުޅޭ ެރޭޓަށް ެބަލާއިރު ެމިފަދަ ެއުޅަނދަކަށް ެއެކަށީގެންވާ ެވަރަށްވުރެން ެބޮޑު ެކުއްޔެއްކަމަށްެ
ނުވާެކުއްޔެއްކަމަށްެ
ން ެ
ނުބެލެވޭހިނދުެދަޢުވާލިބޭެފަރާތްތަކުންވެސްެއެެކުއްޔަކީެއެފަދަެއުޅަނދަކަށްެއެކަށީގެ ެ
ތުގައި ެެ 01ޖޫން ެެ 2006ދުވަހުންެފެށިގެން ެެ 30އޯގަސްޓްެ
ބުނެފައި ެނުވާތީ ެމި ެދެ ެއުޅަނދުގެެކުލީގެ ެގޮ ެ
ެ 2009ދުވަހުގެ ެނިޔަލަށް ެހިނގާފައިވާ ެެ 38މަހާއި ެެ 29ދުވަހަށް ެމި ެދެ ެއުޅަނދުގެ ެކުލީގެ ެގޮތުގައިެ
506،566/66ރ(ެ .ފަސްެލައްކަެހަހާސްެފަސްސަތޭކަެފަސްދޮޅަސްެހަރުފިޔާެފަސްދޮޅަސްެހަލާރި)ެމިެދެެ
އުޅނަދުގެ ެވެރިފަރާތް ެކަމުގައިވާ ެދަޢުވާކުރާ ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީ ެޚާއްޞަ ެދަފްތަރު ެނަންބަރު ެެ4800
މުޙައްމަދުެއަނީސްއަށްެދަޢުވާެލިބޭެހެ.ވާލީވިލާެފާޠިމަތުެފަރީދާެ،މުޙައްމަދުެޝަވީދުެ،ޙައުލަތުެފަހީމްެ،
އަޙްމަދު ެޝިޔާމްެ ،އާމިނަތު ެއަޝްފާެ ،މަރްޔަމް ެޝިފާެ ،ޢަލީ ެޝިޔާމްެ ،އަދި ެޙަސަން ެޝިޔާމް ެދޭންޖެހޭެ
ކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެމި ެފައިސާ ެދަޢުވާކުރާ ެމުޙައްމަދު ެއަނީސަށް ެލިބިދިނުމުގެ ެގޮތުން ެެ 27އޯގަސްޓްެ
ެ2009މިެދުވަހުންެފެށިގެންެމީލާދީެެ03މަސްެދުވަހުގެެތެރޭގައިެމަދުވެގެންެއެެމަހަށްެޖެހޭވަރުެއެމަހަކުެ
މަދަނީ ެކޯޓަށް ެފައިސާ ެދައްކަމުންގޮސް ެމިދަރަނި ެޚަލާސް ެކުރުމަށާއިެ ،މި ެދަޢުވާގައި ެހިމެނޭ ެދެެ
އުޅަނދުކަމުގައިވާ ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ"ެ P5001A-04 10-Tބެއްލަންވިލާ" ެދޯންޏާއިެ ،ރަޖިސްޓަރީެ
ޗު ،ދަޢުވާލިބޭެފަރާތްތަކަށްެމިެދެެއުޅަނދުެއޮތްެދެެ
ނަންބަރުެެ “AAAެ10”ެ P5002A-02 10Tލާން ެ
ރިސޯޓުކަމުގައިވާ ެކެ .އަތޮޅު ެއެރިޔަދޫ ެއައިލެންޑް ެ ެރިސޯޓާއިެ ،އދެ .ވިލަމެންދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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މިލްކުވީއިރު ެމި ެދެ ެއުޅަނދު ެއޮތް ެޙާލަތުގައި ެެ 27އޯގަސްޓް ެެ 2009މި ެދުވަހުން ެފެށިގެން ެމީލާދީ ެެ01
މަސް ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެޙަވާލުކުރުމަށް ެދަޢުވާލިބޭ ެހެ .ވާލީވިލާ ެފާޠިމަތު ެފަރީދާެ ،މުޙައްމަދު ެޝަވީދުެ،
ސ ް
ޔ ްމަ ،އ ިދ ަޙ ަ
ޝ ާ
ރ ަ
ޝފާަ ،މ ް
ނ ުތ ައ ް
ޔ ްމާ ،އ ިމ ަ
ޝ ާ
ނ
ލ ި
ޝފާަ ،ޢ ީ
ޔ ްމ ި
ޙައުލަތު ެފަހީމްަ ،އ ްޙ ަމ ުދ ި
ނ ާގ ުޙ ުކ ްމ ުކ ަ
ށ ައ ް
ޔ ްމ ައ ް
ޝ ާ
ރ ްއ ާވ ަފ ަކ ާމ ިއެ ެ،
ި
މިކަންކަންެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްބެއްލެވިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެމަދަނީެ
އސްތިއުނާފު ެކުރުމަށްޓަކައި ެހެ .ވާލީވިލާ ެެ /މާލެެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާ ެ ި
މުޙައްމަދު ެޝަވީދުއާއި ެއަލްމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންގެ ެފަރާތުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެނުކުތާތަކުގެެ
މައްޗަށްެބިނާކޮށްެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެބަދަލުގެންނަންޖެހޭފަދަ ެހަމައެއްނެތްކަމަށްެބައްލަވައިެ ،މަދަނީެ
މަށްެތާއީދުެކުރައްވާފަކަންެއިސްވެެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކު ެ
އިޝާރާތްކުރެވުނުެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ

ވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެެެެެެެެެެެެ
ކުރައްވާފައި ެ
ހެ .ވާލީވިލާ ެެ /މެ .އިރުފުހޭގެެ ،މާލެ ެމުޙައްމަދު ެޝަވީދުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
މައިގަނޑުެ(ެ07ހަތް)ެސަބަބެއްެހުށަހަޅާފައިވެއެވެެ.އޭގެެތެރެއިންެ ެ:


ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމުގައިެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރުެެ

"ެ P5001A-04 10-Tބެއްލަންވިލާ" ެދޯންޏާއިެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެެެP5002A-02 10T
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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”ެ “AAAެ 10ލާންޗުއަކީެ ،ކުއްޔަށް ެދީފައިވާ ެނުވަތަ ެއޭގެ ެވެރި ެފަރާތަށް ެމަންފާއެއް ެލިބޭގޮތަށްެ
ބޭއްވިފައިވާ ެދެ ެއުޅަނދު ެކަމަށް ެއިފްތިރާޟް ެ(ެ )Presumeކުރެވޭކަމަށް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ނިންމަވާފައިވަނީެޤާނޫނީެއަދިެޝަރުޢީެހަމަތަކާެއެއްގޮތަށްެކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގައިެމިެމައްސަލަެ
ބެއްލެވިެފަނޑިޔާރުންެކަނޑައަޅުއްވާފައިވުންެކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ގެއްލުން ެކުޑަކުރުމަށް ެމަސައްކަތް ެކޮށްފައިނުވާއިރުެ ،އެކަމަށްެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެރިޢާޔަތްކޮށްފައިެނުވުންކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ތިންވަނަ ެސަބަބަކީެ ،އަލްމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންގެ ެފަރާތުން ެހުށަހެޅިެ

ހެކިންެޝަރީޢަތަށްެހާޒިރުނުކޮށްެމައްސަލަެނިންމަވާފައިވުންެކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ރީެ
ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެެ 2އުޅަނދު ެކަމަށްވާ ެރަޖިސްޓަ ެ

ނަންބަރުެ"ެP5001A-04 10-Tބެއްލަންވިލާ"ެދޯންޏާއިެ،ރަޖިސްޓަރީެނަންބަރުެެP5002A-02 10T
”ެ “AAAެ 10ލާންޗު ،މޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންގެ ެފަރާތުން ެބާއްވައިގެން ެއުޅުނުކަމަށް ެހައިކޯޓުންެ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފަށްެކަމަށްވުންކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ރީެ
ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީެ ،މުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެެ 2އުޅަނދު ެކަމަށްވާ ެރަޖިސްޓަ ެ

ނަންބަރުެ"ެP5001A-04 10-Tބެއްލަންވިލާ"ެދޯންޏާއިެ،ރަޖިސްޓަރީެނަންބަރުެެP5002A-02 10T
”ެ “AAAެ 10ލާންޗު ެއަނބުރާ ެގެންދިއުމަކީެ ،މޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުން ެކުރަންޖެހޭ ެކަމެއްކަމަށްެ
ކަނޑައަޅުއްވާފައި ެއޮތީ ެދިވެހިރާއްޖޭގައި ެއުޅަނދުތަކާބެހޭ ެގޮތުން ެމުޢާމަލާތް ެކުރެވޭގޮތާ ެޚިލާފަށްކަމަށްބުނެެ
ހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.


ހަވަނަެސަބަބަކީެ،މުޙައްމަދުެއަނީސްގެެެ2އުޅަނދުކަމަށްވާެރަޖިސްޓަރީެނަންބަރުެެ

"ެ P5001A-04 10-Tބެއްލަންވިލާ" ެދޯންޏާއިެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެެެެP5002A-02 10T
”ެ “AAAެ 10ލާންޗު ެރަނިންގ ެކޮންޑިޝަންގައި ެޙަވާލުކުރުމަށް ެނިންމަވާފައިވަނީ ެ"ވެއަރ ެއެންޑްެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އްވައިެކަމަށްވުންެކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެ
ޓެއަރ"ެގެ ެސަބަބުންެއުޅަނދުތަކަށްެއަންނަެބަދަލަށްެރިޢާޔަތްނުކުރަ ެ
ސަބަބެވެެ.


ހަތްވަނަސަބަބަކީެ ،ޑީޑް ެއޮފް ެއެސައިންމެންޓެއްގެ ެދަށުން ެއެހެން ެފަރާތަކަށްެ

ނަޤުލުވެފައިވާ ެވިޔަފާރިއެއްގައި ެހިމެނޭ ެލަޔަބިލިޓީއެއް ެއޭގެ ެމިލްކުވެރިންކަމުގައި ެކުރިން ެހިމެނުނުެ
ފަރާތްތަކުގެެމައްޗަށްެއިލްތިޒާމްެއަންނަެގޮތަށްެޙުކުމްެކުރައްވާފައިވުންކަމަށްބުނެެހުށަހެޅިެސަބަބެވެެ.
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށް ެކަމަށްބުނެެެެެެެެެެެ
ހެ .ވާލީވިލާ ެެ /މެ .އިރުފުހޭގެެ ،މާލެ ެމުޙައްމަދު ެޝަވީދުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކުގެ ެމައްޗަށާއި ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެފަރާތުންެ
ދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެމިެ
މައްސަލައާގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔެކިޔުންތަކުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،މުޙައްމަދު ެޝަވީދުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއިެ ،އަދި ެހައިކޯޓުގެ ެމިބުނެވުނުެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެެ
ށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަ ެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައް ެފާހަގަެ
ކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
އޔާގައިެ
(ހ) ެފުރަތަމަކަމަކީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟި ް
މުޙައްމަދު ެއަނީސް ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ10T

ެެެެެެެެP5002A-02

ހީމްގެެވާރިޘުންނަށްެމަދަނީެކޯޓުގެެެ462/MC/2004
"އޭެއޭެއޭެެ"10ލާންޗުެއަކީެއަލްމަރްޙޫމްެމޫސާެފަ ެ
ޤާނޫނީެ
ނުކުރައްވާ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެ ެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެލިބިފައިވާ ެއުޅަނދަކަށް ެވީހިނދުެ ،އެކަމަށް ެރިޢާޔަތް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ޗުގެ ެކުލި ެކަނޑައަޅުއްވާ ެމައްސަލަ ެނިންމަވާފައިވާކަމަށް ެބުނެެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހަމަތަކާ ެޚިލާފަށް ެމި ެލާން ެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން،

މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ

ެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާެ ،ދިވެހިރާއްޖޭ ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރި ެހެ .ވާލީވިލާ ެމުޙައްމަދުެ
ޝަވީދުގެ ެފަރާތުން ެއެނުކުތާ ެއިސްތިއުނާފު ެކޮށްފައިވާކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮތްއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގެ ެމިބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމުޙައްމަދު ެޝަވީދު ެއިސްތިއުނާފުކުރި ެމިބުނެވުނު ެނުކުތާގެެ
ދުެ
މައްޗަށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމިޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިވެސް ެމުޙައްމަ ެ
ޝަވީދުގެެފަރާތުންެވާހަކަެދައްކައިެ،އެނުކުތާވެސްެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ށ) ެދެވަނަކަމަކީެ ،މިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުގެެ
ރޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެެ
ތެރޭގައި ެހިމެނޭ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަ ީ
އ ެޓްރޭޑިންގ ެކޮމްޕެނީއެވެ ެކިޔާ ެޕާރޓްނަރޝިޕްއާއިެ،
އ ެއޭ ެ ޭެ
ރިޕޯޓަށް ެބަލާއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާ ެއަކީޭ ެ ،
އެ
ވާލީބްރަދާރސްެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެއާއިެ،ވާލީެމެޑިކަލްެސެންޓަރެޕްރައިވެޓްެލިމިޓެޑްެއާއިެ،އޭެއޭެ ޭެ
ޓްރެވަލް ެއެންޑް ެޓުއާރސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެއާއިެ ،ވިޝަން ެމޯލްޑިވްސް ެޕްރައިވެޓް ެލިމިޓެޑް ެގައިެ
ހިމެނޭ ެޙިއްޞާދާރުންކުރެ ެހެ .ވާލީވިލާ ެއަލްމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބެންވާ ެެ40
އިންސައްތައިގެ ެޙިއްޞާގެ ެމިންވަރު ެބަލާ ެވަކިކުރުމަށްފަހު ެއެ ެމިންވަރު ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެެ
ވާރިޘުންނަށް ެލިބިދިނުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2003/HC-A/127ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކޮށްފައިވާ ެޙުކުމް ެތަންފީޛު ެކޮށްދެއްވާ ެއެޙުކުމުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއެ ެމިންވަރު ެކަނޑައަޅާެ
ވަކިކޮށްދިނުމަށާއިެ ،އަދި ެއެ ެޕާރޓްނަރޝިޕާއި ެކުންފުނިތަކުން ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމަށް ެޙައްޤުވެގެންެ،
ކޮށްެ
ވާރިޘުންނަށް ެލިބެންވާ ެެ 40އިންސައްތައިގެ ެމުދަލާއި ެފައިސާއަށްވާ ެމިންވަރު ެކަނޑައަޅާ ެވަކި ެ
ލިބިދޭއިރުެ ،ޙިއްޞާދާރުންކުރެ ެމެ .ތްރީއޭވިލާ ެޢަބްދުﷲ ެއަލީ ެއާއިެ ،ހެ .ވާލީވިލާ ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްެ
އާއިެ،ދެމީހުންެހަމަހަމަ ެވާގޮތަށްެދެމީހުންގެެނަމުގައިެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވާެ(ެއެޕާރޓްނަރޝިޕްެއާއިެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ފުނިތަކުގައި ެނުހިމެނޭ ެގޮތުގައި ެހުރި) ެގޯތިގެދޮރާއިެ ،މުދަލާއިެ ،ތަންތަނާއި ެތަކެތިން ެމަރްޙޫމް ެމޫސާެ
ކުން ެ
ންވަރުވެސް ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންނަށްެ
ފަހީމްއަށް ެޙައްޤުވާ ެމިންވަރު ެކަނޑައަޅައިެ ،އެމި ެ
ލިބިދިނުމަށް ެމެ .ތްރީއޭވިލާ ެޢަބްދުﷲ ެޢަލީގެ ެމައްޗަށް ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންގެ ެފަރާތުންެެެެ
ހެ .ވާލީވިލާ ެމުޙައްމަދު ެޝަވީދު ެހުށަހަޅާ ެދަޢުވާ ެކުރުމުން ެބެލުނު ެޤަޟިއްޔާއެއްކަން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެެ
ދަޢުވާގެ ެޚުލާސާއިން ެއެނގެން ެއޮންނައިރު ،އެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެޢިބާރާތަށް ެބަލާއިރުެ،
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެޖެއްސިގެންވާ ެރިސޯޓްތަކާއިެ ،މުދަލާއިެ ،ތަންތަނާއިެ ،ތަކެއްޗާއިެ ،ފައިސާގެެ
"މޫސާ ެފަހީ ެ
ގެެ
ފާ ެ
ލިސްޓްގައިވާެރިސޯޓުތަކާއިެ،އެންމެހައިެމުދަލާއިެ،ތަންތަނާއިެ،ތަކެއްޗާއިެ،ފައިސާެ(އައިމިނަތުެއަޝް ެ
ޙިއްޞާގެެމިންވަރުެއޮންނަގޮތަށް)ެލިބިގެންވަނީެމަރްޙޫމްެމޫސާެފަހީމްގެެވާރިޘުންނަށްެކަމަށާއި"ެމިގޮތަށްެ
އެޙުކުމުގެެެ 17ވަނައަށްެވާެޕެރެގްރާފްގައިެބަޔާންކުރުމަށްެފަހުެއެެޙުކުމުގެެެ 23ވަނައަށްވާެއެެޙުކުމުގެެ
އެންމެެފަހުޕެރެގްރާފްގައިެ"ބުނެވިދިޔަެގޮތުގެެމައްޗަށް ެއެެމީހަކަށްެލިބިގެންވާެރިސޯޓުތަކާއިެ،ތަންތަނާއިެ،
ތަކެއްޗާއިެ،ގެދޮރާއިެ،މުދަލާއިެ،އުޅަނދުތަކާއިެ،ފައިސާއަކީެއެމީހެއްގެެމިލްކެއްކަމަށްެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ".
މިފަދައިން ެބަޔާންކޮށް ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމް ެކުރައްވާފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމުގެ ެދަށުންެ ،އަލްމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންގެ ެބަޔަށް ެޖެއްސިފައިވާ ެތަންތަނާއި ެތަކެއްޗާއިެ
ފައިސާގެ ެލިސްޓުކަމަށް ެބަޔާންކޮށް ެއެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެފަރާތުން ެތައްޔާރުކޮށް ެއެޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގައި ެހިމެނިފައިވާ ެލިސްޓަށް ެބަލާއިރުެ ،އެލިސްޓްގެ ެެ 22ވަނައަށްވާެ
އައިޓަމުގައި ެވަނީ ެ"އޭ ެއޭ ެއޭ ެ(ެ "10ސްޕީޑް ެބޯޓް) ެކަމަށްވާއިރުެ ،މިލިސްޓްގައިވާ ެމިއުޅަނދަކީ ެމަދަނީެ
ގެ ެމައްޗަށް ެމުޙައްމަދުެ
މްގެ ެވާރިޘުން ެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމޫސާ ެފަހީ ެ
އ ެއޭ ެެ"10
އަނީސް ެކޮށްފައިވާ ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ"ެ P5002A-02 10Tއޭ ެ ޭ
ސްޕީޑް ެލާންޗު ެކަމާމެދު ެމި ެދެފަރާތުގެ ެދެމެދުގައި ެއެއްވެސް ެޚިލާފެއް ެނެތްކަން ެމައްސަލައާގުޅިގެންެ
ދެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެބާރުން ެމިއުޅަނދަކީެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މްގެ ެވާރިޘުންގެ ެމިލްކެއްކަން ެއެޙުކުމުގެ ެޢިބާރާތަށް ެބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
މް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
މަރްޙޫ ެ
އޮންނައިރުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެމިއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެއެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާއަކީެ،
އިސްތިއުނާފު ެކުރެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެއް ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެ
ޙުކުމަކީެއިސްތިޤުރާރުވެެމައުޖޫދުވެެދެމިއޮތްެޙުކުމެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 69/78ކަނޑުގައި ެދުއްވާ ެއުޅަނދުތައްެ
ވަނަެމާއްދާގައިެދިވެހިރާއްޖޭގައިެއުފައްދާެކަނޑުގައިެދުއްވާެއުޅަނދުތަކާއި،
ދުއްވުމާެބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ ެ 1
ރާއްޖެއިން ެބޭރުން ެގެންނަެ ،އެހެން ެޤައުމެއްގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކުރެވިފައިނުވާ ެކަނޑުގައި ެދުއްވާެ
އުޅަނދުތައްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސިޔާސީ ެސަރަޙައްދުގެ ެތެރޭގައި ެދުއްވަން ެވާނީ ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފްެ
ރީެކޮށްގެންކަމަށްެބުނެފައިެވީނަމަވެސްެއަދިެޤާނޫނުެ
ޓްރާންސްޕޯޓްެއެންޑްެކޮމިއުނިކޭޝަންސްގައިެރަޖިސްޓަ ެ
ތުން ެނުވަތަ ެޤާނޫނުން ެލިޔުމެއްެ
ނަންބަރު ެ(ެ 24/76ހެއްކާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގައި ެޝަރީޢަ ެ
އޮތުން ެލާޒިމުކުރާ ެކަމެއްގައި ެހެއްކެއްކަމުގައި ެބެލޭނީ ެހަމައެލިޔުން ެކަމަށް ެބުނެފައިވީނަމަވެސް ެމިެ
ޖޭގެ ެކޯޓަކުން ެމައްސަލައެއް ެބަލާ ެޙުކުމް ެކުރުމުންެ ،އެފަދަ ެޙުކުމުގެ ެޙުއްޖިއްޔަތުގެ ެބާރުެ
ދެޤާނޫނަކީެ ،ރާއް ެ
ކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކުރުމުގެ ެގޮތުން ެއުފެދިފައިވާ ެޤާނޫނުތަކަކަށް ެނުވުމާއި ެއަދި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެ
ދުންކުރެެ،
ެ352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެމުޙައްމަދުެއަނީސްެކޮށްފައިވާެދަޢުވާގައިެބުނާެދެެއުޅަނ ެ
ންެ
ހު ެ
ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ"ެ P5002A-02 10Tއޭ ެއޭ ެއޭ ެެ "10ލާންޗު ެއަކީެ 1991/12/14ެ ،ދުވަ ެ
ފެށިގެންެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވާެލާންޗެއްކަންެ ،އެލާންޗު ެއަށް ެޓްރާސްޕޯޓުެ
އޮތޯރިޓީއިން ެެ 2015/05/26ގައި ެހައްދަވާދެއްވާފައިވާ ެއެ ެއުޅަނދުގެ ެރަޖިސްޓަރީއިން ެއެނގެންެ
އޮތްނަމަވެސް ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައިެ
މްގެ ެވާރިޘުންގެެ
މް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެބާރުން ެ"އޭ ެއޭ ެއޭ ެެ "10ލާންޗު ެއަކީ ެމަރްޙޫ ެ
މިލްކެއްކަންެއެޙުކުމުގެެޢިބާރާތަށްެބެލުމުން ެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނައިރުެޤާނޫނުެނަންބަރުެެެ22/2010
(ދިވެހިރާއްގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނު) ެެ 77ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކޯޓަކުން ެނިންމާ ެނިންމުމަކަށް ެޢަމަލުކުރުންެ
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ފަސްކުރުމަށް ެއެކޯޓަކުންެ،ނުވަތަ ެއެ ެމައްސަލައެއްެއިސްތިއުނާފުކުރިެކޯޓަކުންެނާންގާހާ ެހިނދަކުެކޮންމެެ
ނިންމުމަކީެ ،ވެރިކަން ެހިންގާ ެފަރާތުންނާއިެ ،ރައްޔިތުންގެ ެމަޖިލީހުންނާއިެ ،ޢަދުލުއިންޞާފުެ
ކޯޓެއްގެ ެ ެ
ޤާއިމުކުރުމުގެ ެބާރުންނާއިެ ،މުސްތަޤިއްލު ެމަޤާމުތަކުގައި ެތިބި ެމީހުންނާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެމުއައްސަސާެ
ތަކުންނާއިެ ،ދައުލަތުގެ ެމަޤާމުތަކާއި ެޙަވާލުވެ ެތިބި ެމީހުންނާއިެ ،ސިފައިންނާއި ެފުލުހުންގެ ެމައްޗަށްެ
އެކުލެވިގެންވާ ެސަލާމަތީ ެޚިދުމަތްތަކުންނާއި ެއެންމެހައި ެރައްޔިތުން ެއެ ެމައްޗަށް ެތަބާވުން ެލާޒިމުެ
ނިންމުމެއްކަމަށް ެސާފުބަހުން ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނުެ
ެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީެ ،ބާޠިލުނުވެ ެދެމި ެއޮތް ެޙުކުމެއްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނާތީ ެއެޙުކުމް ެމައުޖޫދުވެ ެދެމިއޮތުމުން ެ"އޭ ެއޭ ެއޭ ެެ "10ލާންޗު ެއަށް ެެ 2015/05/26ގައިެ
ޓްރާންސްޕޯޓް ެއޮތޯރިޓީއިން ެހައްދަވާދެއްވާފައިވާ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެރަޖިސްޓަރީއަކީެ ،އަދި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެެ
ށްެ
ނަންބަރުެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމާެތަޢާރަޟުވާެގޮތަށްެބުނެވުނުެއުޅަނދަ ެ
ޗު ެގެ ެމިހާރުގެ ެމިލްކުވެރި ެފަރާތަކީ ެމުޙައްމަދުެ
ހެއްދިފައިވާ ެއެއްވެސް ެރަޖިސްޓަރީއަކީވެސް ެއެ ެލާން ެ
ތިން ެބެލެވޭނެ ެތަނެއް ެއޮތް ެލިޔުންތަކެއް ެނޫންކަންެ
އަނީސްކަމަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަ ެ
އެނގެންެއޮންނާތީެ،މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައާއިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގައި ެރަޖިސްޓްރީ ެނަންބަރު ެ10T

ެެެެެެެP5002A-02

"އޭެއޭެއޭ ެެ "10ލާންޗުގެެވެރިފަރާތަކީެމުޙައްމަދުެއަނީސްކަމަށްެބައްލަވައިގެންެމި ެލާންޗު ެއާބެހޭެގޮތުންެ
އވާފައިވާެޙުކުމްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެ
އެެދެެޤަޟިއްޔާގައިެކުރަ ް
ނެތުމެވެ.
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެގެ ެފަރާތުންެ
ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ"ެ P5001A-04 10Tބެންލަންވިލާ"އެވެ ެކިޔާ ެދޯނީގެެ
ނީސްގެެނަމަށްެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވާެ
ރަޖިސްޓަރީއިންެއެެއުޅަނދަކީެ 1991/12/30 ،ގައިެމުޙައްމަދުެއަ ެ
އުޅަނދެއްކަން ެއެއުޅަނދަށް ެެ 2003/04/28ގައި ެމިނިސްޓްރީ ެއޮފް ެޓްރާންސްޕޯރޓް ެއެންޑްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޑުގެ ެއުޅަނދުގެ ެރަޖިސްޓަރީ" ެއިން ެއެނގެންއޮވެފައިެ ،އެއާެ
ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ެއިން ެދޫކޮށްފައިވާ ެ"ކަނ ެ
އްެ
ޚިލާފުގޮތަކަށްެއެެއުޅަނދުގެެމިލްކުވެރިކަމާމެދުެވަކިގޮތަކަށްެރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުންެނިންމަވާފައިވާެނިންމުމެ ެ
ފެންނަން ެނެތްނަމަވެސް ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމުޙައްމަދުެ
އަނީސްެކޮށްފައިވާެދަޢުވާގައިެމިެއުޅަނދަކީެމަހަކުެ6000/-ރެ(ހަހާސްރުފިޔާ)ެގެެކުއްޔަށް ެެ 1988ގެެ
ޖުލައި ެމަހުން ެފެށިގެން ެކެ .އެރިއަދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓާއި ެއދެ .ވިލަމެންދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓުގައިެ
ކީ،
ބޭނުންކުރުމަށް ެކުއްޔަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެއުޅަނދެއްކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެބުނެފައިވާއިރުެ ،މިއުޅަނދަ ެ
މުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނެފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެބުނެވުނު ެދެރިސޯޓުގައި ެބޭނުންކުރުމަށް ެކުއްޔަށްެ
ދެވިފައިވާ ެއުޅަނދެއްކަން ެއެނގޭ ެލިޔެވިފައިވާ ެއެގްރިމެންޓެއް ެމި ެމައްސަލައާގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށްެ
ހުށަހެޅިފައިެނުވާކަންެފާހަގަކުރެވޭއިރުެ،މިެއުޅަނދަކީެ،މުޙައްމަދުެއަނީސްެބުނާގޮތުގެމަތިންެބުނެވުނުެދެެ
ށް ެކިތާބީ ެހެއްކެއް ެގޮތުގައިެ
ރިސޯޓުގައި ެބޭނުންކުރުމަށް ެކުއްޔަށް ެދެވިފައިވާ ެއުޅަނދެއްކަން ެސާބިތުކުރުމަ ެ
މުޙައްމަދު ެއަނީސް ެގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވަނީެ ،އެރިއަދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓުގެ ެލެޓަރެ
ދުﷲެޢަލީެސޮއިކޮށްެމުޙައްމަދުެ
ނީގެެޗެއަރމަންެޢަބް ެ
ހެޑްގައިެެ 05ފެބްރުއަރީެެ 2006ގެެތާރީޚުގައިެކުންފު ެ
ކީ ެެ1988
އަނީސަށް ެދީފައިވާ ެލިޔުމެއްކަމަށް ެބުނާ ެލިޔުމެއްކަމަށް ެވާއިރުެ ،މިލިޔުމުގައި ެބުނެވުނު ެއުޅަނދަ ެ
އިންެފެށިގެންެއެރިއަދޫެރިސޯޓަށްެކުއްޔަށްެހިފައިގެންެބޭނުންކުރަމުންެއައިސްފައިވާެއުޅަނދެއްކަމަށާއިެމިެ
އުޅނަދުގެ ެކުލި ެހަމަޖެހިފައިވަނީ ެކޮންމެ ެމަހަކު ެ6000/-ރ ެ(ހަހާސްރުފިޔާ) ެދައްކާގޮތަށް ެކަމަށްެ
މްގެެ
އެލިޔުމުގައި ެބުނެފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތްކަމުގައިވިއަސްެ ،ޢަބްދުﷲ ެއަލީ ެއާއި ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
ވާރިޘުންނާއި ެމިފަރާތްތަކަކީ ެއެ ެފަރާތްތަކުގެ ެމެދުގައި ެޚުސޫމަތުއުފެދި ެގެން ެޝަރުޢީ ެކޯޓުތަކުގައިެ
މިފަރާތްތަކުގެ ެދެމެދުގައި ެޤަޟިއްޔާތައް ެހިނގާފައިވާ ެފަރާތްތަކެއްކަން ެމި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށްެ
ޝރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެެ
ނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގެ ެ ަ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެ ެ
ދުﷲެޢަލީެ ،މުޙައްމަދުެއަނީސަށް ެެ 05ފެބްރުއަރީެެ2006
ރިޕޯޓުންވެސްެއެނގެންެއޮތުމުންނާއިެއަދިެޢަބް ެ
ގެެ
ގައި ެދޫކުރިކަމަށް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެބުނާ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެލިޔުމުގައި ެމި ެއުޅަނދު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މްގެ ެވާރިޘުންގެ ެފަރާތުން ެޤަބޫކޮށްފައިވާެ
ކުއްޔާބެހޭގޮތުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެވާހަކަތަކަކީެ ،މޫސާ ެފަހީ ެ
ވާހަކަތަކެއް ެނޫންކަން ެއެފަރާތްތަކުން ެމި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށް ެދީފައިވާ ެބަޔާންތަކުން ެއެނގެންެ
އޮންނާތީެ،އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެލިޔުމަކީެއޭގެެޒާތުގައިެ"ބެއްލަންވިލާ"ެއެވެެކިޔާެމިއުޅަނދަކީެމަހަކުެ
ޔާގެ ެކުއްޔަށް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނެފައިވާ ެދެ ެރިސޯޓުގައި ެބޭނުންކުރުމަށްެ
ެ 6000/ރުފި ެކުއްޔަށްެދީފައިވާެއުޅަނދެއްކަން ެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކުގެެމަތިންެ ެސާބިތުކުރުމަށްެއޮތްެހަރުދަނާެ
އްނެތުމެވެެ .
ހެއްކެއްެކަމުގައިެބަލަންޖެހޭެފަދަެލިޔުމެއްކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެ ެ
(ބ) ެފަސްވަނަކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 352/MC/2008ނަންބަރު ެޤަޟިއްޔާއަށް ެހެކިންގެ ެގޮތުގައި ެޙާޟިރުކުރެވުނު ެފަރާތްތަކުން ެދީފައިވާެ
ހެކިބަސްތަކަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބަލާއިރުެ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރުެެP5001A-04 10T
ކުެެެެެެެ
ދުެ ،މުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނެފައިވާ ެފަދައިން ެމަހަ ެ
"ބެއްލަންވިލާ" ެއެވެ ެކިޔާ ެއުޅަނ ެ
ނ ް
ސ ެގ
6000/ރ ެ(ހަހާސްރުފިޔާ) ެގެ ެކުއްޔަށް ެެ 1988ގެ ެޖުލައި ެމަހުން ެފެށިގެންު ،މ ަޙ ްއ ަމ ުދ ައ ީރ ޯ
ދ ުޢވާ ަގ ިއ ުބ ާ
ަ
ސ ުޓ ަގ ިއ ެބޭނުންކުރުމަށް ެއެެއުޅަނދުެކުއްޔަށްެދޫކުރުމާެބެހޭގޮތުންެއެދެރިސޯޓުގެެ
ނ ެދ ި
މެނޭޖްމަންޓް ެއާއި ެމުޙައްމަދު ެއަނީސާ ެދެމެދު ެއެއްވެސް ެއިރެއްގައި ެއެފަރާތްތަކުގެ ެޙާޟިރުގައި ެއަދިެ
އެފަރާތްތަކުގެ ެސީދާ ެފެނުމާއި ެއެނގުމުގެތެރެއިން ެއެއްބަސްވުމެއް ެވެވިފައިވާކަން ެއެފަރާތްތަކުގެެ
ހެކިބަސްތަކުގައި ެކަށަވަރުކޮށް ެބުނެދެވިފައިނުވާކަން ެއެފަރާތްތަކުގެ ެހެކިބަސްތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެންެ
އޮތުމުން ެ"ބެއްލަންވިލާ" ެއެވެ ެކިޔާ ެމިބުނެވުނު ެއުޅަނދަކީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ352/MC/2008
ޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާގައިެމުޙައްމަދުެއަނީސްެބުނެފައިވާެގޮތުގެމަތިންެމަހަކުެ6000/-ރެ(ހަހާސްރުފިޔާ)ެގެެ
ކުއްޔަށް ެެ 1988ގެ ެޖުލައި ެމަހުން ެފެށިގެން ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެދެ ެރިސޯޓުގައިެ
ބޭނުންކުރުމަށް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެކުއްޔަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެއުޅަނދެއްކަން ެނުވަތަ ެއެއްވެސް ެއިރެއްގައި ެއެެ
ދެރިސޯޓުގައި ެނުވަތަ ެއެދެރިސޯޓުން ެކުރެ ެއެއްވެސް ެރިސޯޓެއްގައި ެބޭނުންކުރުމަށް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްެ
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ކުއްޔަށް ެ ެދޫކޮށްފައިވާ ެއުޅަނދެއްކަން ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެސާބިތުވުމަށް ެފުދޭވަރުގެެ
ކާފީެހެކިބަހެއްެއެފަރާތްތަކުންެދެވިފައިވާކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަކަމަކީެ ،މުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެދެ ެރިސޯޓު ެމަރްޙޫމް ެމޫސާެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބިފައިވަނީ ެެ 2006/06/01ގައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ462/MC/2004
ފަހީ ެ
މުންނާއިެ،މިެމައްސަލައިގެެދެފަރާތުގެެ
ޤަޟިއްޔާއިންެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެދަށުންކަންެއެޤަޟިއްޔާގެެޙުކު ެ
އެނގެންެއޮންނައިރުެ،ބުނެވުނުެމަދަނީެކޯޓުގެެެ462/MC/2004ޤަޟިއްޔާެނިމުމުގެެކުރިންވެސްެ
ބަހުންެ ެ
އަދި ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިމުނު ެފަހުން ެފެށިގެން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާެ
އެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމާ ެހަމައަށްެ ،އެއްވެސް ެއިރެއްގައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ352/MC/2008
ޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާގައިެބުނާެރަޖިސްޓަރީެނަންބަރުެ"ެP5001A-04 10Tބެއްލަންވިލާ"ެއެވެެކިޔާެދޯނިެ
ބުނެވުނުެދެރިސޯޓަށްެކުއްޔަށްެދިނުމާބެހޭގޮތުންެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައިެ
އ ެދަޢުވާ ެލިބޭ ެފަރާތްތަކާ ެދެމެދު ެއެއްބަސްވުމެއްެ
ދަޢުވާކުރާ ެމުޙައްމަދު ެއަނީސާއި ެއަދި ެއެޤަޟިއްޔާގަ ި
އެއްބަސްވެފައިނުވާކަން ެމިފަރާތްތަކުން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުންެ
އެނގެންެއޮންނަކަމެވެ.
(ކ) ެހަތްވަނަކަމަކީެ ،އެރިއަދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓާއިެ ،ވިލަމެންދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓާއިެ،
މިދެރިސޯޓުެ 2006/06/01ެ ،ގައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާއިންެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްގެެދަށުންެމަރްޙޫމްެމޫސާެފަހީމްެގެެވާރިޘުންނަށްެލިބުނުފަހުންެ،ރަޖިސްޓަރީެނަންބަރުެ
"ެ P5001A-04 10Tބެއްލަންވިލާ" ެއެވެ ެކިޔާ ެދޯނި ެކެ .އެރިއަދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓުގައި ެހުރިކަންެ
މްގެެވާރިޘުންގެެފަރާތުންެޝަރީޢަތަށްެދީފައިވާެބަޔާންތަކުންެއެނގެންެއޮތްނަމަވެސްެ،
މަރްޙޫމްެމޫސާެފަހީ ެ
ބުނެވުނުެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާެނިމުނުފަހުންެބުނެވުނުެދެެރިސޯޓުންކުރެެ
ކަންެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
އޅަނދުެބޭނުންކޮށްފައިވާކަންެނުވަތަެބޭނުންކުރަމުންދާ ެ
ރިސޯޓެއްގެ ެބޭނުމަށްެއެެ ު
ބިފައިނުވާކަންެމިމައްސަލައިގެެހެކިންގެެގޮތުގައިެ
ހަމަތަކުގެެމަތިންެސާބިތުވާެމިންވަރުގެ ެކާފީ ެހެކިބަހެއްެލި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތަށް ެހާޟިރުކުރެވިފައިވާ ެފަރާތްތަކުގެެ
މެވެެ .
ބަޔާންތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަ ެ
(އ)ެއަށްވަނަކަމަކީެ،މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާގައިެ
ދެެއުޅަނދުންކުރެެ"އޭެއޭެއޭެެ"10ލާންޗުގެެރަޖިސްޓަރީއަށްެބަލައިެ،އެެއުޅަނދުެެ14ދުވަހުގެތެރޭެ
ބުނާެ ެ
މްގެެވާރިޘުންގެެފަރާތުންެހެ.ވާލީވިލާެމުޙައްމަދުެޝަވީދުެެ17ޖުލައިެ
ގެންދިއުމަށްެއަލްމަރްޙޫމްެމޫސާެފަހީ ެ
ެ 2007ގައިެމުޙައްމަދުެއަނީސްއަށްެފޮނުވިެސިޓީގައިެއެދިފައިވާކަންެމައްސަލައާެގުޅިގެންެހުށަހެޅިފައިވާެ
ލިޔުންތަކުންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،މިސިޓީެމުޙައްމަދުެއަނީސްއަށްެލިބިފައިވާކަންެމުޙައްމަދުެއަނީސްެގެެ
ބަހުންވެސްެއެނގެންެއޮވެފައިެ،އަދިެމިސިޓީއަކީެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެެ
ދަޢުވާގައިބުނާެ"ބެންލަންވިލާ"ެއެވެެކިޔާެއުޅަނދުވެސްެހިމެނޭގޮތުންެމޫސާެފަހީމުގެެވާރިޘުންގެެފަރާތުންެ
މުޙައްމަދުެޝަވީދުެފޮނުވާފައިވާެސިޓީއެއްކަމަށްެމުޙައްމަދުެއަނީސްެޤަބޫލުކުރާކަންެދޭހަވާގޮތަށްެމުޙައްމަދުެ
އަނީސް ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެބަޔާންދީފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ
މިސިޓީގައިެ"ބެއްލަންވިލާ"ެއެވެެކިޔާެއުޅަނދުެޛިކުރުކުރެވިފައިެނެތްނަމަވެސްެމިސިޓީއާއިެއަދިެމިސިޓީއާެ
ގުޅިގެން ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެޝަރީޢަތުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުން ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެނަމުގައިެ
ރަޖިސްޓަރީ ެކުރެވިފައިވާ ެ"ބެއްލަންވިލާ" ެއެވެ ެކިޔާ ެއުޅަނދުވެސް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްއާ ެޙަވާލުކުރުމަށްެ
ގަެ
މޫސާ ެފަހީމުގެ ެވާރިޘުންގެ ެފަރާތުން ެމަސައްކަތްކޮށްފައި ެވާކަމުގެ ެމައްޗަށް ެހެކި ެލިބޭކަން ެފާހަ ެ
ކުރެވޭކަމެވެެ .
(ވ) ެނުވަވަނަކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެކަންކަމަށް ެބަލާއިރުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެދަށުން ެއެރިއަދޫ ެއައިލެންޑްެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބުމުގެ ެކުރިންެ،
ރިސޯޓްއާއި ެވިލަމެންދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓްެ ،މަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ" P5001A-04 10Tބެއްލަންވިލާ"އެވެ ެކިޔާ ެދޯންޏާ ެގުޅިގެން ެމަރްޙޫމް ެމޫސާެ
ފަހީމްގެެވާރިޘުންގެެފަރާތުންެއެއްވެސްެއިލްތިޒާމެއްެއުފުލަންޖެހޭެފަދަެގޮތެއްގައިެބުނެވުނުެދެެރިސޯޓުގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އޭރުގެެމެނޭޖްމަންޓްއާއިެމުޙައްމަދުެއަނީސްއާެދެމެދުެއެއްބަސްވުމެއްެވެވިފައިވާކަންެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެ
ނިެ
ހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެސާބިތުނުވާކަމާއި ެއަދި ެއިސްވެ ެއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެ"ބެއްލަންވިލާ" ެއެވެ ެކިޔާ ެދޯ ެ
ބުނެވުނު ެދެރިސޯޓުގައި ެނުވަތަ ެއޭގެތެރެއިން ެރިސޯޓެއްގައި ެބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާ ެނިމުމުގެެކުރިންވިއަސްެއަދިެއެޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުެފަހުން ެފެށިގެންެމަދަނީެ
ޓށްެހުށަހެޅުމާެދެމެދުެއެއްވެސްެއިރެއްގައިެއެެދޯނިެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާެއެެކޯ ަ
މްގެ ެވާރިޘުންނާ ެދެމެދުެ
ކުއްޔަށް ެދިނުމާބެހޭ ެގޮތުން ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްއާއި ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
އެއްބަސްވުމެއްެވެފައިވާކަންެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެެމަތިންެސާބިތުނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ
މުޙައްމަދު ެއަނީސްއަކީެބުނެވުނުެދެރިސޯޓުެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީމްގެެވާރިޘުންނަށްެމަދަނީެކޯޓުގެ ެއިސްވެެ
އިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމިލްކުވިއިރު ެވަރަށްގިނަ ެޒަމާންތަކެއް ެވަންދެއް ެއެ ެދެރިސޯޓާއިެ
ބެހޭެއެންމެހައިެކަންތައްތައްެބެލެހެއްޓުމާެޙަވާލުވެހުރިެޖެނެރަލްެމެނޭޖަރކަންެމުޙައްމަދުެއަނީސްގެެބަހުންެ
އެނގެން ެއޮވެފައި ެެ 2006/06/01ގައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާއިންެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެމިލްކުވި ެރިސޯޓެއްގައި ެމުޙައްމަދުެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެދަށުން ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
އަނީސްގެެނަމުގައިެރަޖިސްޓަރީ ެކުރެވިފައިވާެ"ބެއްލަންވިލާ"ެއެވެެކިޔާެދޯނިެހުންނަެކަމަށްވާނަމަ ެއެދޯނިެ،
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާއިން ެލިބުނު ެރިސޯޓެއްގައި ެބޭނުންކުރުމަށް ެކުއްޔަށްެ
މޫސާ ެފަހީ ެ
ދިނުމަށްެމުޙައްމަދުެއަނީސްެބޭނުންވާނަމަެއެފަރާތްތަކާެމުޙައްމަދުެއަނީސްެވާހަކަެދައްކައިގެންެދެފަރާތުގެެ
ރުހުމާއިެޤަބޫލުގައިެއެފަދަެއެއްބަސްެވުމެއްެވުމަކީެ،އަދިެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާެނިމުނުެފަހުންެމުޙައްމަދުެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބިފައިވާ ެރިސޯޓުގައި ެބާއްވަން ެބޭނުން ެނުވާނަމަެ ،އެެ
އަނީސްގެ ެއުޅަނދު ެމޫސާ ެފަހީ ެ
އުޅަނދު ެލަސްނުކޮށް ެއެރިސޯޓުން ެގެންދިއުމަކީ ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެވެސް ެޒިންމާއެއްކަމުގައި ެމެނުވީެ
ބެލެވެންެނެތްއިރުެ،މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެބުނެވުނުެދެެރިސޯޓުެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބިފައިވަނީ ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިމުނު ެދުވަސްކަމުގައިވާ ެެ 2006/06/01ގައިެ
މޫސާ ެފަހީ ެ
ކަމަށްވާއިރުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއެ ެއުޅަނދާ ެބެހޭގޮތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  22ގެ 18

މްގެ ެވާރިޘުންގެ ެމައްޗަށް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެދަޢުވާ ެކޮށްފައިވަނީ ެެ2008/02/18
މަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
ގައިކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެބުނެވުނު ެދޯނީގެ ެމައްޗަށް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ352/MC/2008
މްގެ ެވާރިޘުންގެ ެމައްޗަށް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެދަޢުވާ ެކޮށްފައިވަނީ ެމަދަނީެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމޫސާ ެފަހީ ެ
ދުވަސްެފާއިތުވެެދިޔަެފަހުންެ
ކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާެނިމުނުތާެެ 20މަހާއިެެ ެ 17
ނަެ
ކަންެއެނގެންެއޮތްއިރުެ،އެެދިގުެމުއްދަތުގައިެމިެއުޅަނދުެ،ހުރިކަންެދެފަރާތުގެެބަހުންެއެނގެންެއޮން ެ
އެރިޔަދޫ ެރިސޯޓުން ެގެންދިއުމަށް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެއެކަށީގެންވާ ެމަސައްކަތެއް ެކޮށްފައިވާކަން ެއެނގޭެ
އެކަށީގެންވާ ެސަބަބުތަކެއް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައި ެނުވާކަން ެމައްސަލައާެ
ންެ
ގުޅިގެން ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަ ެތަކުންނާއި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކު ެ
އެނގެންެއޮންނާތީއާއިެއަދިެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާެގެެދަށުންެއެރިޔަދޫެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބުނުފަހުން ެއެއުޅަނދު ެއެރިސޯޓުންެ
އައިލެންޑް ެރިސޯޓު ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
ނީެ
މޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުން ެކޮށްފައިވަ ެ
މް ެ ެ
ގެންދިއުމަށް ެއެއްވެސް ެހުރަހެއް ެއަޅާފައިވާކަމާމެދު ެމަރްޙޫ ެ
މްގެެ
އިންކާރުކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީއާއި ެއެ ެއުޅަނދު ެއެރިސޯޓުން ެގެންދިއުމަށް ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
ވާރިޘުން ެހުރަސްއަޅާފައިވާކަމަށް ެބެލެވޭ ެއެއްވެސް ެކަމެއް ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެފަރާތުން ެޝަރީޢަތަށްެ
ސާބިތުވާ ެވަރުގެ ެކާފީ ެހެކި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެނުވާތީއާއި ެއަދި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ462/MC/2004
މް ެމޫސާެފަހީމްގެެވާރިޘުންނަށްެލިބުނުެމަތީގައިެބަޔާންކުރެވިފައިވާެރިސޯޓަކުންެ
ޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެމަރްޙޫ ެ
ކުރެ ެރިސޯޓެއްގައިެ ،އެރިސޯޓުގެ ެބޭނުމަށް ެއެ ެއުޅަނދު ެބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ހަމަތަކުގެެމަތިންެސާބިތުވާެކާފީެހެކިެމިމައްސަލައަށްެލިބިފައި ެނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނާތީ ެއާއިެމަދަނީެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށްެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމުގެ ެދަށުން ެމަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
މިލްކުވި ެރިސޯޓުތަކުންކުރެ ެރިސޯޓެއްގައި ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވާެ
މްގެެވާރިޘުންނަށްެއެނގުމުންެއެއުޅަނދު ެމުޙައްމަދުެ
"ބެއްލަންވިލާ"އެވެެކިޔާެއުޅަނދު ެއޮތްކަންެމޫސާެފަހީ ެ
ށްެ
އަނީސްއާ ެޙަވާލުކުރުމަށް ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންގެ ެފަރާތުން ެމަސައްކަތްކޮށްފައި ެވާކަމުގެ ެމައްޗަ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އިސްވެބަޔާންވެ ެދިޔަގޮތުގެމަތިން ެހެކި ެލިބިފައިވާތީ ެމިެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެނަޒަރުކޮށް ެބެލުމުން ެ ެމަދަނީެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމިއުޅަނދުގެ ެކުލީގެ ެގޮތުގައި ެދަޢުވާ ެކޮށްފައިވާެ
ލީެ
އެއްވެސް ެފައިސާ ެއެއް ެނުވަތަ ެއެއުޅަނދަށް ެމިޘްލީ ެކުއްޔެއް ެނަމަވެސް ެކަނޑައަޅައިގެން ެއެފަދަ ެމިޘް ެ
ކުލީގެެފައިސާއެއްެވިޔަސް ،މޫސާެފަހީމްގެެވާރިޘުންގެެކިބައިންެމުޙައްމަދުެއަނީސްއަށްެލިބިދެވޭނެެޝަރުޢީެ
އަދި ެޤާނޫނީ ެހަމައެއް ެވިއަސް ެނެތްކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެމަދަނީެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ352/MC/2008
ޤަޟިއްޔާގައި ެ"ބެއްލަންވިލާ" ެއެވެ ެކިޔާ ެމި ެއުޅަނދަށް ެކުއްޔެއް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެއެކުއްޔަކީެ ،މޫސާެ
މްގެ ެވާރިޘުންެ ،މުޙައްމަދު ެއަނީސްއަށް ެދޭންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމަށް ެބައްލަވައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމާއިެ
ފަހީ ެ
އަދިެއެޙުކުމަށްެތާއީދުެކުރައްވައިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތުމެވެެ .
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާއިެއެއްގޮތްވާ ެ
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ"ެ ެ P5001A-04 10Tބެއްލަންވިލާ"ެ
ހީމްގެެ
އެވެ ެކިޔާ ެދޯނި ެމިހާރު ެއޮތް ެރިސޯޓުން ެމުޙައްމަދު ެއަނީސް ެއެ ެއުޅަނދު ެގެންދިއުމަށް ެމޫސާ ެފަ ެ
ންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،
ވާރިޘުންގެެފަރާތުންެއެއްވެސްެއިޢުތިރާޟެއްެކޮށްފައިނުވާކަންެއެފަރާތްތަކުގެެބަހު ެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމޫސާ ެފަހީމްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބުނުެެެ
އެރިޔަދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓުގައި ެބުނެވުނު ެ"ބެއްލަންވިލާ"އެވެ ެކިޔާ ެދޯނި ެހުންނަ ެހުރުމުގައިެ ،މޫސާެ
ޞްދުގައި ެއެއުޅަނދަށް ެއެއްވެސް ެގެއްލުމެއް ެދީފައިވާކަން ،ނުވަތަ ެއެެ
ފަހީމްގެ ެވާރިޘުންގެ ެފަރާތުން ެޤަ ެ
ސްފައިވާކަންެނުވަތަެއެެއުޅަނދުެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެމޫސާެ
އުޅަނދަށްެއެއްވެސްެބަދަލެއްެގެނެ ެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެމިލްކުވި ެރިސޯޓެއްގެ ެބޭނުމަށް ެބޭނުންކޮށްފައިވާކަން ެނުވަތަ ެބޭނުން ެކުރަމުންދާކަންެ
ފަހީ ެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެސާބިތުވާ ެކާފީ ެހެކި ެލިބިފައިނުވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،މިެ
އޔާގައި ެދަޢުވާ ެލިބުނުެ
އުޅަނދުއޮތް ެރިސޯޓުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟި ް
ފަރާތްތަކަށް ެމިލްކުވީއިރު ެމިއުޅަނދު ެއޮތް ެޙާލަތުގައި ެމުޙައްމަދު ެއަނީސްއާ ެޙަވާލުކުރުމަށް ެއެފަރާތްތަކަށްެ
އަންގަވައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމާއި ެއަދިެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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އެޙުކުމަށް ެތާއީދުކުރައްވައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓު ެނަންބަރު ެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެވެސްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާެކަމަށްެބެލެވޭނެެތަނެއްެނެތުމެވެ.
މް ެ
ޙުކު ެ
ން ެ
އިސްވެދިޔަެސަބަބުތަކާއިެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެބެލުމު ެ
ޔގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމާއިެއަދިެ
ެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 352/MC/2008ޤަޟިއް ާ
ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެއްލެވި ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެބުނެވުނު ެ ެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީެ
ހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްެނުވާކަންެއެނގެންެއޮންނާތީެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައިެ
ކުރައްވާފައިވާެޙުކުމާއިެއަދިެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެމަދަނީެކޯޓުގެެމިބުނެވުެޤަޟިއްޔާެއިސްތިއުނާފުކޮށްެ
ބެއްލެވި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/319ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ
ބާޠިލްެކަމަށާއިެ ެ،
ރީެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެރަޖިސްޓަ ެ
ނަންބަރު ެ"ެ P5002 A-02 10Tއޭ ެއޭ ެއޭ ެެ "10ލާންޗު ެއަކީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ލްމަރްޙޫމްެމޫސާެފަހީމްގެެވާރިޘުންނަށްެ
ެ462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެބާރުންެއަ ެ
މިލްކުވެފައިވާ ެއުޅަނދެއްކަން ެއެނގެން ެއޮވެފައިެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ462/MC/2004
ޤަޟިއްޔާއަކީެއިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާއަކަށްެނުވުމުންެއެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަކީެއިސްތިޤުރާރުވެެ،
މައުޖޫދަވެ ެދެމިއޮތް ެޙުކުމެއްކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށާއި ެޤާނޫނު ެނަންބަރުެ
(ެ 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭ ެކޯޓުތަކާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 77ވަނަ ެމާއްދާއަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެެ
ނަންބަރުެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެެދަޢުވާގައިެމުޙައްމަދުެއަނީސްެއެދިފައިވާެގޮތުގެމަތިންެބުނެވުނުެ
އުޅަނދުގެ ެކުލީގެ ެގޮތުގައި ެދަޢުވާކޮށްފައިވާ ެފައިސާއާއި ެއަދި ެއެއުޅަނދުެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްތަކުގެެނުރުހުމުގައިެޝަރީޢަތުގެެފަރާތުންެމުޙައްމަދުެ
އަނީސްއަށްެލިބިދިނުމަށްެއަންގާނެެތަނެއްެނެތްކަމަށާއިެ ،
އިސްވެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެެ 6ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެރެ ،ބެ ،ޅެ ،ކެ ،އެ ،ވެ،
ގަ ެކުރެވިފައިވާ ެސަބަބުތައް ެއެގޮތުގެމަތިން ެހުރުމާއެކު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
މިއަކުރުތަކުގެ ެދަށުން ެފާހަ ެ
ެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގެ ެދަޢުވާގައި ެބުނާ ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެ10T

ެP5001A-04

"ބެއްލަންވިލާ" ެއެވެ ެކިޔާ ެދޯނީގެ ެކުލީގެ ެގޮތުގައި ެދަޢުވާކޮށްފައިވާ ެއެއްވެސް ެފައިސާއެއްެ ،ނުވަތަ ެއެެ
އުޅަނދަށް ެމިޘްލީ ެކުއްޔެއް ެކަނޑައަޅައިގެން ެއެފަދަ ެމިޘްލީ ެކުއްޔެއް ެވިއަސް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ށްެ
ެ352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބުނުެފަރާތްތަކުގެެކިބައިންެމުޙައްމަދުެއަނީސްއަށްެލިބިދިނުމަ ެ
އެފަރާތްތަކުގެެމައްޗަށްެއަންގާނެތަނެއްެނެތްކަމަށްެކަނޑައެޅުމާއެކުެ ެ
މުޙައްމަދުެއަނީސްެގެެފަރާތުންެ"ބެއްލަންވިލާ"ެއެވެެކިޔާެމިބުނެވުނުެދޯނިެގެންދިއުމަށްެ
ކުން ެއެއްވެސްެ
މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާލިބުނު ެފަރާތްތަ ެ
އިޢުތިރާޟެއް ެކޮށްފައިނުވާތީ ެއާއި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 462/MC/2004ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
މްގެ ެވާރިޘުންނަށް ެލިބުނު ެއެރިއަދޫ ެއައިލެންޑް ެރިސޯޓުގައި ެބުނެވުނު ެ"ބެއްލަންވިލާ"ެ
މަރްޙޫމް ެމޫސާ ެފަހީ ެ
މްގެެވާރިޘުންގެެފަރާތުންެއެއުޅަނދަށްެޤަޞްދުގައިެ
އެވެެކިޔާެދޯނިެހުންނަެހުރުމުގައިެމަރްޙޫމް ެމޫސާެފަހީ ެ
ންެ
އެއްވެސްެގެއްލުމެއްެދީފައިވާކަންެނުވަތަެއެއުޅަނދުގެެއެއްވެސްެބަޔަކަށްެބަދަލުގެނެސްފައިވާކަންެއެނގެ ެ
އޮތްެ
ނެތަތީ ެރަޖިސްޓަރީ ެނަންބަރު ެެ P5001A-04 10Tގެ ެ"ބެއްލަންވިލާ" ެއެވެ ެކިޔާ ެދޯނި ެމިހާރު ެ ެ
ޙާލަތުގައިެ ،މިއަދުން ެ(ެ 2015/07/23އިން) ެފެށިގެން ެ(ެ 30ތިރީސް) ެދުވަސްތެރޭގައި ެމުޙައްމަދުެ
އަނީސްއާ ެޙަވާލުކުރުމަށް ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 352/MC/2008ޤަޟިއްޔާގައި ެދަޢުވާ ެލިބުނު ެހެ.
ވާލީވިލާ ެފާޠިމަތު ެފަރީދާެ ،މުޙައްމަދު ެޝަވީދުެ ،ޙައުލަތު ެފަހީމްެ ،އަޙްމަދު ެޝިޔާމްެ ،އާމިނަތު ެއަޝްފާެ،
ޔާމްެ،އަދިެޙަސަންެޝިޔާމްެއާެމިެ(ެ08އަށެއް)ެމީހުންނަށްެއަންގައިެ ެ
މަރްޔަމްެޝިފާެ،އަލީެޝި ެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެމިެމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހުގެެއިއްތިފާޤުންެ
ބަޔާންކުރެވިެދިޔަެގޮތުގެމަތިންެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ .
ެ
ެ
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