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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު
އ މ .ނޫރީ އިބްރާހީމް ޢަލީ މަނިކުއާ ދެމެދު
ސ ލިމިޓެޑްއާ ި
ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭ ް
ވ
ޔ ރަށް ސަބްލީސްކުރުމަށްޓަކައި  14އޮކްޓޫބަރ  1999ވަނަ އަހަރު ވެފައި ާ
ކ ާ
ޅ .މަދިރިގުރައިދޫ އެވެ ި
ޅ މައްސަލައެއް އިބްރާހީމް ޢަލީ މަނިކުގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން،
ސވުމާ ގު ޭ
ސަބްލީސް އެއްބަ ް
ކ
ޢއަ ީ
އން ހުށަހެޅި ކުރިއަށްދާ މައްސަލައިގެ މައުޟޫ ު
ޔ ި
ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  453/Cv-C/2017ޤަޟިއް ާ
އއް
އޟޫޢުއާ ެ
އޔާއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގެ މަ ު
ޟ ް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2016/SC-A/17ޤަ ި
ށ ބުނެ ،ޙަވާލާދެވުނު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު453/Cv-C/2017
އއްކަމަ ް
މައުޟޫޢުގެ މައްސަލަ ެ

ޔއިން
ޤަޟިއް ާ

ގ
އ ދަޢުވާލިބޭ ސަން ސްޕޯޓިން ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް ެ
ގ ި
ޔ ަ
ސކޮށްދިނުމަށް އެ ޤަޟިއް ާ
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ފަ ް
ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ބެލިއިރު،
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2016/SC-A/17ޤަޟިއްޔާއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކީ ،ސަން
ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑްއާއި މ .ނޫރީ ،އިބްރާހީމް ޢަލީ މަނިކުއާ ދެމެދު ޅ .މަދިރިގުރައިދޫ އެވެ ކިޔާ ރަށް
ސަބްލީސްކުރުމަށްޓަކައި  14އޮކްޓޫބަރ  1999ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ސަބްލީސް
އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމަށް އިބްރާހީމް ޢަލީ މަނިކުގެ ފަރާތުން  17ޖުލައި  2013ވަނަ ދުވަހު ނޯޓިސް
ފޮނުވާފައިވާތީ ،އެ ނޯޓިސްއަކީ ،އެ ރަށް ސަބްލީސްކުރުމަށްޓަކައި ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ
ޚިލާފަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިސްއެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ،ސަބްލީސް އެއްބަސްވުމަށް
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ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިބްރާހީމް
ޢަލީ މަނިކުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅިގެން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ބަލައި ސިވިލް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު  1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު
2014/HC-A/201
453/Cv-C/2017

ޤަޟިއްޔާގެ
ޤަޟިއްޔާގެ

މައްސަލަކަން

އެނގެން

މައުޟޫޢުއަކީ،

އޮންނައިރު،

ޙަވާލާދެވުނު

ސިވިލް
ސިވިލް

ކޯޓުގެ
ކޯޓުގެ

ނަންބަރު
ނަންބަރު

 1451/Cv-C/2013ޤަޟިއްޔާއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2014/HC-A/201ޤަޟިއްޔާއާއި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2016/SC-A/17ޤަޟިއްޔާގެ މައުޟޫޢުކަމަށްވާތީ ،ސިވިލް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  453/Cv-C/2017ޤަޟިއްޔާއަކީ އެ ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ޤަޟިއްޔާއެއް ނޫންކަމަށް
ކަނޑައަޅައި އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
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