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g
ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ 

ދިވެހިރާއްޖެ 

ވަގުތީ އަމުރު 

 :ުއަމުރު ނަންބަރ(OTHR)95-B1/21-HMC/2012/1

:ްމުޙައްމަދު ނަޝީދު/ ގ. ކެނެރީގެ އަމުރަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތ

 ުހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު/ ހުޅުމާލެ ރައްދުވާ ފަރާތް:އަމުރ

:ް2012ނޮވެންބަރު 04އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚ

ޤަޟިއްޔާގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ HMC/20123/97ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ އިޢުތިރާޟްތަކާމެދު އެކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ އިޖުރާއީ ނިންމެވުން މުޙައްމަދު 

ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާއިރު، ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިނަޝީދުގެ ފަރާތުން 

ނޑައަޅައި ނިންމަންދެން، ހުޅުމާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިއެ ނިންމެވުމާމެދު ނިންމަވާފައިވާ  ކޯޓުން ވަކިގޮތަކަށް ކަ

ޤަޟިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓުވުމުގެ HMC/20123/97މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

އަމުރަކަށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 

ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުން އެދި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށާއި، 

ވަގުތީ އަމުރާ ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުންނާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 

އްޗަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މަ
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ޤަޟިއްޔާގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ HMC/20123/97ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ފަރާތުން ނެގި އިޖުރާއީ އިޢުތިރާޟްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުން، 

ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާއިރު، HC-A/294/2012ކޯޓުގެ ނަންބަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި

ކޯޓުން ބަލައި ނިންމުމުގެ ކުރިން، ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިއެމައްސަލަ 

397/HMC/2012 ުޤަޟިއްޔާ ހިންގައި، ނިންމުމަކީ، ވަގުތީ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މުޙައްމަދ

، މާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައިނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުޅު

ނޑަނޭޅި، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލެ  ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތަކެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ގޮތެއް ކަ

މައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް، ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ކަށަވަރުނުކުރެވި، މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އެކަމުގެ 

ސަބަބުން ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތްކަމަކަށް ވުމުންނާއި، އަދި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން 

ކޯޓުގައި މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިނެރި ލަސްވެގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ، އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ނު

ނަޝީދުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ޙުކުމްކުރެވޭއިރު، އެޙުކުމުގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުނުވެ 

އެދިފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ޤަބޫލުކުރެވޭތީއާއި، އަދި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ހިނގައިދާނެކަމަށް 

އަދި ވަގުތީ ، ނެރުމާމެދު، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި

ޤަޟިއްޔާ) ގައި HC-A/294/2012ކޯޓުގެ ނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިއަމުރަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ (

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންވެސް އިޢުތިރާޟްކޮށްފައިނުވާކަމަށްޓަކައި،އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ޤަޟިއްޔާގައި މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ HMC/2012/397ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ އިޢުތިރާޟްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ )، 2012އޮކްޓޯބަރު 9ނިންމެވުން ("އިޖުރާއީގޮތުން ނިންމިގޮތް" 

HC-A/294/2012ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަްށ ހުށަހަޅައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙުކުމް ކުރަންދެން، ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާގައި ބެލެވެމުންދާ މައްސަލަ ބަލައި، އެމައްސަލާގައި

ނޑައަޅަންދެން، ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  HMC/20123/97ހައިކޯޓުން އެހެންގޮތަކަށް ކަ

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް އަންގައި އަމުރުކޮށްފީމެވެ.  

މިއަމުރު ނެރެފައިވަނީ:

އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު          ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް  ޝުޢައިބު ޙުސައިން ޒަކަރިއްޔާ    

ނޑިޔާރު)       ނޑިޔާރު)              (ފަ ނޑިޔާރު)(ފަ (ފަ


