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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
ދިވެހިރާއްޖެ 

ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

:ު2015ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/280

:ްއިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތ

އެވަރގްލޯރީ/ ކ.މާލެ މއ. * ދާއިމީ އެޑްރެސް: ޢާރިފް هللا ޢަބްދުނަން: *

މއ.ޕެޔާރސް/ ކ.މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:A065939* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: 

:ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ނަން: *

C-0129/1998ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: * 

 ި1436ޝައްވާލު 18ޚް:ސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީ ރަޖ:ް1438ރަޖަބ27ްނިމުނު ތާރީޚ
2017އެޕްރީލ201524ްއޯގަސްޓ03ް

 ު647: ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ/Cv-C/2013

 ިސިވިލް ކޯޓު :ކޯޓު ންމެވި ނ

 ެއެއްބަސްވުމާއިމެދު ޚިލާފުއުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ބާވަތް:މައްސަލައިގ

 :ް2013މާރިޗު 19ހުށަހެޅުނު ތާރީޚ :ް2015ފެބްރުވަރީ 14ނިމުނު ތާރީޚ

:ްނޑިޔާރުންގެ މަޖްލީސ މައްސަލަ ބެލި ފަ

ުނޑިޔާރު އޒ.ޢަލީ ސަމީރު، އިސްފަނޑިޔާރު އޒ.ޢަބްދ ނޑިޔާރު އޒ.ޢަބްދުهللاފަ ޙަމީދު هللا ދީދީ، ފަ
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:ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ

ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ Cv-C/2013/647ންބަރު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަމިއީ، 

އެދި އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާއެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކޮށްދިނުން 

ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޢާރިފްގެ هللا މއ.އެވަރގްލޯރީ ޢަބްދު 

ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

ގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ، އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް މިޤަޟިއްޔާ 

ލިމިޓެޑެވެ.

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ Cv-C/2013/647ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު - 01

އާއި، އަދި އިތުރު ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެޤަޟިއްޔާއަކީ، އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކުންފުނިތަކަކުން ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހޯދައިދިނުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް %25އެޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ލިބޭ ފައިދާގެ 

ނަމަވެސް، އެފައިސާ ދީފައިނުވާކަމަށްބުނެ، އެފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައި ވީ 

ޢާރިފް هللا އެދި އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް މއ.އެވަރގްލޯރީ / މާލެ ޢަބްދު

)A065939 ްބެލެވުނު މައްސަލައެއްކަން އެނގޭކަމާއި،) ދަޢުވާކުރުމުނ

هللا މއ.އެވަރގްލޯރީ / މާލެ ޢަބްދު އިވަނީ، "ދެންފަހެ، އެމައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރައްވާފަ

) (މީގެފަހުން "ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތުން) މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ A065939ޢާރިފް (

މިދަޢުވާ ޝަރީޢަތުން ބެލިއިރު،

ޓްތަކަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާއި އަދި އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކް

ދަޢުވާކުރާ %25ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހޯދައިދިނުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ލިބޭ ފައިސދާގެ 
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ފަރާތަށް ދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައި ވީނަމަވެސް، އެފައިސާ ދީފައިނުވާކަމަށްބުނެ 

ރާތުން މިދަޢުވާގައި އެދިފައިވާއިރު،އެފައިސާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދައިދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަ

ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާ ފައިސާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ނިންމާފައި 

ނުވާކަމަށާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމާނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެގޮތަށް 

މަށާއި، އެފަދަ ނިންމުމެއް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިނުވާކަމަށް އެކަންކުރުމަށް ފާސްކުރުމުން ކަ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބުނެފައިވުމާއި،

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ލިޔުން ކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

އި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުގެ ޞައްޙަކަމާއިމެދު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވުމާ

އެލިޔުމާއިމެދު ފާހަގަކުރި ކަންކަން ނަފީކުރެވޭ ކަމެއް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދެއްކިފައިނުވުމުން، އެލިޔުމަކީ 

ޞައްޙަ ލިޔުމެއްކަން މަދަނީ މިންގަޑުން ސާބިތުނުވާތީއާއި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެފައިސާ ދިނުމަށް 

ން ސާބިތުނުވާތީ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ނިންމާފައިވާކަ

ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާ ފައިސާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

" މިފަދައިންނެވެ.ޝަރީޢަތުން އަންގާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ Cv-C/2013/647ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު - 02

މއ.އެވަރގްލޯރީ ނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށްބުނެ އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުން އެދި އަދި ޤާނޫ 

(ދޭއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅާ އެނުކުތާތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2ގެ ފަރާތުން ޢާރިފް هللا / މާލެ ޢަބްދު

ން ހުށަހަޅާފައިވާ؛އެގޮތުހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖްލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.

ީއެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އެޕޯލޯ ގްރޫޕް އޮފް ، ނުކުތާއަކ

ކޮމްޕެނީޒްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެޕޯލޯ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި، މޯވޭ 

ރެންޓަލްސް ޕްރައިވެޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، އެޕޯލޯ އޭވީ އިކިއުޕްމަންޓްސް އެންޑް

ޢާރިފްއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ هللا ޢާރިފް ހޯދައިދިނުމަށް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ޢަބްދު هللا ލިމިޓެޑަށް ޢަބްދު

ޢާރިފްއަށް ދިނުމުގެ ޒިންމާ އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުއިން ނަގާފައިވާކަން هللا ޢަބްދު

ޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޑައިރެކްޓަރގެ އަންގައިދޭ ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއްކަމަށް އެ 

ބަހުން އެނގެން އޮތްއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ މައްސަލަ ނިންމާފައިވުމާއި، މިކަމަކީ ޤާނޫނު 

ނޑިޔާރުންގެ ނިންމުންތަކާއި، 5(ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 13/2010ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގައި ފަ
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ނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޙުކުމްތަކާއި،  އަމުރުތައް ނެރުމުގައި ފަ

ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމެއްނެތި ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ީهللا އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ލިމިޓެޑް ނޫން އެހެން ކުންފުނިތަކަކަށް ޢަބްދު، ނުކުތާއަކ

ގެ ފަރާތުން ހޯދައިދިން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކުން ލިބޭ މަންފާވެސް އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ޢާރިފް 

ޢާރިފްއަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުން، އެއީ އެކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ هللا ލިމިޓެޑުއިން ޢަބްދު

ޢާރިފްއަށް هللا ޗަށް ބިނާކޮށް ޢަބްދުބަހެއްނެތި ކުރެވޭނޭކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނާއިރު، އަދި މިކަމުގެ މައް

ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ލިބުމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ދާއިރު، މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އޮންނަ "އިންޑޯ 

އަށް ޝަރީޢަތުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަން. (Indoor Management Rule)މެނޭޖްމަންޓް ރޫލް" 

ނޑި ޔާރުން ރިޢާޔަތް ކުރައްވަންޖެހޭނޭކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު މިއީވެސް މައްސަލަ ނިންމެވުމުގައި ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 2010/13 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. ނަމަވެސް 5(ފަ

ނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ. މިއުޞޫލަށް ފަ

ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާ ގޮތާއިމެދު Cv-C/2013/647ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު - 03

ގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ޢާރިފް هللا މއ.އެވަރގްލޯރީ / މާލެ ޢަބްދުހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށްބުނެ 

އެނުކުތާތަކާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތަކަށާއި

ކަތަކަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ދައްކާފައިވާ ވާހަ 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ، 

647/Cv-C/2013ުރައިވެޓް ޢާރިފުގެ ފަރާތުން އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްهللا ޤަޟިއްޔާގައި ޢަބްދ

ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި، އެޕޯލޯ 

އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މޯވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މޯވޭ އަރުން 

ވާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓްތައް އެކްސެލޯ ( ޖޭވީ) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގާފައި 

ޢާރިފަށް ދިނުމަށް އެޕޯލޯ هللا ޢަބްދު %25ހޯދައިދިނުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި އެޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ލިބޭ ފައިދާގެ 

ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައި ވީނަމަވެސް، އެފައިސާ ދީފައިނުވާކަމަށްބުނެ، 

ޢާރިފަށް ލިބެން ޖެހޭކަމަށް ބުނާ ފައިދާގެ ތެރެއިން هللا ކި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުން މިކުންފުނިތަކުން ޢަބްދު އެކި އެ
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ރ. ( އެއްމިލިޔަން ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހައައްހާސް ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ) 1578,000.00ބޭރު ފައިސާއިން ޖެހޭ 

ދެމިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް ރ (2750,000,00އާއި ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފައިދާއަށް ޖެހޭ 

ރުފިޔާ) އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ދަޢުވާއެއްކަން އެނގެން 

އޮންނައިރު، މިދަޢުވާގައިވާ ފައިސާ އަކީ އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދައްކަންޖެހޭނެ 

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭކަމާއިމެދު އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ މި

ފަރާތުން އިންކާރު ކުރާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

މިދަޢުވާ އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް (ށ) ދެވަނަކަމަކީ، 

ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގސް ޢާރިފުގެ هللا އުފުލަންޖެހުނު އަސާސް ބަޔާންކޮށްދެމުން ޢަބްދު 

ޢާރިފު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މިފައިސާ ދެއްކުމަށް هللا ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޢަބްދު 

ޢާރިފުގެ هللا އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށާއި، މި ގޮތުން ޢަބްދު

ރާ ފައިސާއަކީ އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދެއްކުމަށް ފަރާތުން ދަޢުވާކު

2008ޑިސެމްބަރ 07އެއްބަސްވެފައިވެފައިވާ ފައިސާއެއްކަން ސާބިތުކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ގެ ނަމުގައި ޢާރިފު އަދި އަނެއް ފަރާތުން ދިގަލި މުޙައްމަދު ވަޙީދުهللا ގެ މިތާރީޚުގައި އެއްފަރާތުން ޢަބްދު

ސޮއިކޮށްފައި އޮންނަ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު، މިލިޔުމުގެ ސައްޙަކަމުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް 

އިރެއްގައި އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ދަށުކޯޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގެން 

ބުނެ މިލިޔުމުގެ ސައްޙަ ކަމުގެ މައްޗަށް އެޕޯލޯ ނެތްއިރު މިލިޔުމަކީ ސައްޙަ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް

ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސުވާލު އުފައްދާ އަންނަނިވިކަންކަން ދަށުކޯޓުގައި 

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، މިގޮތުން މި އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެއްވެސް މީހަކަށް ފައިސާ 

ފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެންކަމަށާއި، މިލިޔުމުގައި ދިނުމަށް ނިންމާނީ ކުން

ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްގެންކަން އެނގެން ނެތްއިރު، މިލިޔުމުގައި 

މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މުޙައްމަދު ވަޙީދަށް ބަޔަކު ބިރު ދައްކާ

ވަޙީދު ރަހީނުކޮށްގެންކަމަށް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ބުނާކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން މި އެއްބަސްވުން ޕްރިންޓް 

ވަނަ އަހަރު ފަހުން 2010ކުރެވިފައިވާ ލެޓަރ ހެޑަކީ، އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ސް އިރެއްގައި އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ލެޓަރ ހެޑް އެއްކަމަށާއި، އެއްވެ 

ލިމިޓެޑުގެ ލެޓަރ ހެޑްގެ ފުޓަރގައި އެޑްރެސް ލިޔެފައި ނޯންނާނެކަމަށާއި، މ.މެރިންވިލާއަށް އެޕޯލޯ 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކަމަށާއި، އޭގެ 2010ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އޮފީސް ބަދަލުވެފައިވަނީ 

ގެ އޮފީސް ހިންގަމުންދިޔައީ އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގައި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ކުންފުނީ
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ގައި ސޮއިކުރިކަމަށްބުނާ ލިޔުމުގައި ލެޓަރ ހެޑްތަކުގައި 2008ޢާރިފުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ هللا ޢަބްދު

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މެރިންވިލާ ޖަހާފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން މި ލިޔުމަކީ އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް

ޢާރިފު هللا ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށާއި، މިއީ ޢަބްދު 2008

އުފައްދާފައިވާ ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އެޕޯލޯ 

އެ އުފެއްދި ސުވާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބެލުމުން މި ލިޔުމަކީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން 

އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމާއި މެދު އޮތް ޝައްކު ވަރަށް 

ޢާރިފުގެ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ هللا ބޮޑުކަމާއި، އަދި މިޙާލަތުގައި އެޝައްކު ފިލުވާލުމަކީ ޢަބްދު 

އިވީނަމަވެސް މިމައްސަލައިގައި ދަށުކޯޓުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ބުރައެއްކަމުގަ

ޢާރިފުގެ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރެވޭ هللا ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އުފައްދާފައިވާ އެ ޝައްކުތައް ފިލުވާލުމަށް ޢަބްދު 

ދެމި އޮތްކަން އެނގެން އޮތުމުން، މިންވަރުގެ ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅާފައިނެތުމުން އެޝައްކު އެގޮތުގައި 

ޢާރިފުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމަކީ ސައްޙަ ލިޔުމެއްކަން މަދަނީ هللا ޢަބްދު

ނޑުން ސާބިތުނުވާކަން އެނގެން އޮތްކަމެވެ. މިންގަ

އި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކީވެސް އެކުންފުންޏެއްގެ ޙިއްސާދާރުންނާ(ނ) ތިންވަނަކަމަކީ،  

ވަކިން އުފެދިފައިވާ މަޢުނަވީ ޝަޚުޝެއްކަމާއި، އަދި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކީވެސް އެއް ކުންފުންޏެއް އަނެއް 

ކުންފުންޏަކާއި ވަކިން އޮންނަ ޝަޚުޝުތަކެއްކަމާއި، ކުންފުނިތަކުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި 

ކަން ނިންމަނީ އެކުންފުންޏެއްގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ކުންފުނިން ކަން

ޢާރިފުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔުމަކީ هللا އޮންނަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުން ކަމާއި، މިމައްސަލައިގައި ޢަބްދު

ނޑުން ސާބިތުވާން ނެތްހިނދު އެލިޔުމުގެ މައްަޗށް ބަރޯސާވެ ޢަބްދު هللا ސައްޙަ ލިޔުމެއްކަން މަދަނީ މިންގަ

އެއްބަސްވުމެއް ނުވާ ކުންފުނިތަކަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް އެޕޯލޯ ޢާރިފާއި ދެމެދު އެއްވެސް 

ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދައްކަންޖެހޭނެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނުވާކަން އެނގެން އޮތްއިރު، މި 

ޖެހޭ ޢާރިފުގެ ފަރާތުން ބުނާފަދަ " އިންޑޯ މެނޭޖްމަންޓް ރޫލް" އަށް ރިޢާޔަތްކުރަންهللا ޙާލަތަކީ ޢަބްދު 

ޙާލަތެއް އޮތް މައްސަލައެއްކަމުގައި ބެލެވެންނެތްކަމެވެ.

ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2013/647ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓުގެރ) ހަތަރުވަނަކަމަކީ،(

ލް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ހިންގުނު މިޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ތާވަ 

އެޕޯލޯ މިމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފް ރައްދުވާ ލީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް މަޖިކުރެވުނު ޙުކުމްކުރުމުގެ

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން 
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HC-B8/2017/236އަންގާ ފޮނުވުނު މިކޯޓުގެ ނަންބަރު ގއ.ކޮލަމާފުށި/ ވިކްޓަރީ މަޙްފޫޒު ސަޢީދަށް

ގެ ފަރާތުން ޙަވާލުވެ މަޤުބޫލު މަޙްފޫޒު ސަޢީދު ) "ކޯޓަށް ހާޟިރުވުމުގެ އަމުރު" އާއި 2017އޭޕްރީލ17ް(

އުޒުރެއްނެތި އެއަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ މިމައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރެވިފައިވަނީ 

އޭނާގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައެވެ.

ބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން މިމައްސަލަބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވީމާ، އިސްވެދިޔަ ސަ

ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން Cv-C/2013/647ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންދެކެނީ  ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޢާރިފުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް هللا ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޢަބްދު

ނާކޮށް، އެޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ވިޔަސް ބި

ސަބަބެއް ފެންނަންނެތްކަމުގައެވެ.

:ްޙުކުމ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ، ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ކަންތައްތައް އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމުން

އެކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޤަޟިއްޔާގައCv-C/2013ި/647ނަންބަރު 

ޢާރިފުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެނިންމުމަށް هللا މއ.އެވަރގްލޯރީ/ ޢަބްދު

ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ވިޔަސް ފެންނަން ނެތްކަމަށް މިމައްސަލަ 

ނޑިޔާރުންނަށް އިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ބެލުމުގައި ބައިވެރި ވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ޤަޟިއްޔާގައި އެކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނެ Cv-C/2013/647ނަންބަރު 

ނޑައަޅައި ސަޢީދުގެ ޣައިރު އެގޮތުގެ މަތީން ގއ.ކޮލަމާފުށި/ ވިކްޓަރީ މަޙްފޫޒު، ތަނެއް ނެތްކަމަށް ކަ

ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.ޙާޟިރުގައި


