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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް 
 ދިވެހިރާއްޖެ    

      
  ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ 

 
  ު2015:ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/290    

 
 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  

    A102124 :އައި.ޑީ.ކާރޑް ނަންބަރު *                          އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުނަން: *
 / މާލެ މ.ކިއުޕިޑް * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:         ރިކްވިލާ / ގއ.ވިލިނގިލިޒިއު * ދާއިމީ އެޑްރެސް:

   

 
  ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ:  
                  A041922 :އައިޑީކާޑު ނަންބަރު *                    އިލްޔާސް މުޙައްމަދު    ނަން: *

 / މާލެ 2ހ.އޮއިސްޓަރ  ރުގެ އެޑްރެސް:* މިހާ                ހއ.ކެލާ / ޝާ ނާ  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:
 

  ި3233މާރިޗު  31 މުނު ތާރީޚް:* ނި       3235 އޮގަސްޓް 32 :ތާރީޚް ސްޓްރީ ކުރެވުނު ރަޖ 
                   

  ާއިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ 
  :ު1502ނަންބަރ/Cv-C/2011 

 ކޯޓު ސިވިލްކޯޓް:  ނިންމި 
  ިހޯދުން  ގުމަސައްކަތުގެ އަ  ގެ ބާވަތް:މައްސަލައ 

 :ް3235 ފެބްރުއަރީ 25* ނިމުނު ތާރީޚް:                3233ޖުލައި  33 ހުށަހެޅި ތާރީޚ 
 
 :ްމައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުނ 

ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް،   ނޑިޔާރުއިސް   ފަ ނޑިޔާރު      ދީދީهللاޢަބްދު ފަ  ޙަމީދު،     هللا ޢަބްދު ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ބައްލަވައި  ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން Cv-C/2011/1502 ނަންބަރު ގެކޯޓު ސިވިލްއީ، މި

 ކުރުމަށްއިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާ އެ ބުނެ ޚިލާފަށްކަމަށް ޞޫލުތަކާއުޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  ނިންމަވާފައިވަނީ

ން ހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމު ދިވެފަރާތުން ގެ އިބްރާހީމް ތައުފީޤު/ ގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާ

 .ޤަޟިއްޔާއެކެވެބެލެވިފައިވާ 

 

 .އެވެއިލްޔާސް މުޙައްމަދު/ ޝާހއ.ކެލާ، ނާ ކީ ތަރައްދުވާ ފަރާ ދަޢުވާޤަޟިއްޔާގައި، މި

  

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: ފާހަގ 

 

އެކޯޓުން ބައްލަވައި  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2011/1502ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ސިވިލް -3

ކުރުމަށް އިސްތިއުނާފު  ޤަޟިއްޔާ އެ، ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ  ކާއުޞޫލުތަޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  ނިންމަވާފައިވަނީ

 ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ގެ/ އިބްރާހީމް ތައުފީޤު ގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާ 

 

ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2011/1502ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު  -3

ނޑީގެ އަކީ ޤަޟިއްޔާ އެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، ވިލިމާލެ ދިރާގު ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއި، ލ.ގަމު، ތު

/ އިލްޔާސް ޝާހއ.ކެލާ، ނާއެޅުމުގެ ގޮތުން  ދިރާގު ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއި އެންޓަނާ ބުޑު

ވާ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ކުރުވާފައި / އިބްރާހީމް ތައުފީޤުގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާ ލައްވައި  މުޙައްމަދު

ޚަރަދާއި، އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ލެޕްޓޮޕްގެ 

)ފަސްލައްކަ  ރ563،323.23ޤު ދޭންވާ ޖުމްލަ އްމަދަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީޙައަގުގެ ގޮތުން އިލްޔާސާ މު

ރ )ދެލައްކަ 322،222/-ރުފިޔާ އެއްލާރި( އިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދިން ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތް

ނޑުމުން ބާކީވާ  ރުފިޔާ( )ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ  ރ263،323.23ކެ
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ރާތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީގުގެ މައްޗަށް އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ފަ އެއްލާރި( ލިބިފައިނުވާތީ، މި 

 ކަމާއި، އެއްޤަޟިއްޔާބެލެވިފައިވާ ދަޢުވާކުރުމުން 

ތާތަކުގެ އިސްވެދިޔަ ބަޔާންތަކަށާއި ފާހަގަކުރި ނުކުދެންފަހެ، ނިންމަވާފައިވަނީ  އްޔާޟިޤައެ 

ނޑީގެ ދިރާގު  މައްޗަށް ބެލުމަށް ފަހު، ވިލިމާލެ ދިރާގު ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއި ލ.ގަމު ތު

 ހެދުމާއި އެންޓަނާ ބުޑު ޔޯ ހަޓެއް ެހދުމާއި ލ.ގަމު ތުނޑީގެ ދިރާގު ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ސައިޓުގައި ރޭޑި

)ޝްރޫގް  ގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާލައްވައި  / އިލްޔާސް މުޙައްމަދުޝާހއ.ކެލާ، ނާއެޅުމުގެ ގޮތުން 

ބެލުމުގެ  ނާއި އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުގެތުން ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ގޮ ފީޤުޢު/ އިބްރާހީމް ތަ  މޯލްޑިވްސް(

ވަނިކޮށް، ގެއްލިފައިވާ އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ލެޕްޓޮޕްގެ އަގުގެ ގޮތުން އިލްޔާސް މުޙައްމަދަށް  ދަށުގައި

)ފަސްލައްކަ ތެއްތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ  ރ522،333.32ތަޢުފީޤު ދޭންވާ  އިބްރާހީމް

 ރ )ދެލައްކަ ރުފިޔާ(322،222/-މުޙައްމަދު ނަގާފައިވާ ލޯނަށް އަނބުރާދޭންވާ  ތޭރަލާރި( އިން އިލްޔާސް

ނޑުމުން ބާކީވާ  )ތިންލައްކަ ތެއްތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ތޭރަލާރި(  ރ222،333.32ކެ

ފައިވާ އަކީ އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުގެ އަތުން އިލްޔާސް މުޙައްމަދަށް ލިބެންވާ ފައިސާއެއްކަން ހުށަހެޅި 

ނޑައަޅައި، ލިޔުންތަކުންނާއި، ހެކިންގެ ބަހުންނާއި، ދެޚަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުން  ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

)ޝްރޫގް  ގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާއަށް / އިލްޔާސް މުޙައްމަދުޝާހއ.ކެލާ، ނާގޮތުގެ މައްޗަށް  ބުނެވިދިޔަ

)ތިންލައްކަ ތެއްތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ  ރ222،333.32 ންވާދޭ ފީޤުޢު/ އިބްރާހީމް ތަ މޯލްޑިވްސް(

)އަށާރަ( މަސްދުވަހުގެ  31މިދުވަހުން ފެށިގެން ، 3235ފެބްރުއަރީ  25ދެރުފިޔާ ތޭރަލާރި( ދިނުމަށްޓަކައި 

)ތިންލައްކަ  ރ222،333.32ވެސް އެމަހަކަށް ޖެހޭވަރު އެމަހަކު ދައްކަމުން ގޮސް  ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކު

ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރުމަށް ދަޢުވާލިބުނު  ތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެރުފިޔާ ތޭރަލާރި(ތެއް

ފީމެވެ." ޙުކުމްކޮށް ށް އަންގައި / އިބްރާހީމް ތައުފީޤަ)ޝްރޫގް މޯލްޑިވްސް( ގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާ

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ކަން މިފަދައިން
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ބައްލަވައި  އެކޯޓުންޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2011/1502ރު ގެ ނަންބަކޯޓު ސިވިލް -2

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށްބުނެ އެޞޫނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އު

 ތަކާ ހުށަހަޅައި އެނުކުތާ)ހަތަރެއް( ނުކުތާ  21 ތުންފަރާ ގެފީޤު ޢު/ އިބްރާހީމް ތަ ގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާ 

މިގޮތުން ހުށަހެޅި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ.  ގުޅޭ

 ކީ؛ނުކުތާތަ

 

 ސްމުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާއަށް ރިޢާޔަތް ޚަދެ)ހ( ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: 

 Cv-C/2011/1502 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރ ލާފަށް،ނުލައި، ހުށަހެޅިފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކާ ޚި ކުރެއްވުމަކާ

 ޤަޟިއްޔާގައި "އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ކޮށްފައިވާ މިދަޢުވާގައިވާ މަސައްކަތް އިލްޔާސް މުޙައްމަދުއާ ހަވާލުކުރި 

އިރު ޝުރޫގު މޯލްޑިވްސްއަކީ އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުގެ ނަމުގައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްކަމަށް" 

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ  3232/32ވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެ  ވަނަ  5)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

 .ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ ޚިލާފަށްކަމަށް ވަނަ ނަންބަރާއި 3މާއްދާގެ )ށ( ގެ 

 

 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް  Cv-C/2011/1502ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ނަ ނުކުތާއަކީ:)ށ( ދެވަ           

 ނުކުރައްވައި، މައްސަލައާއި ގުޅޭ  ލާދީފައިވާ މައްސަލައިގެ ފެކްޓްސް )ވަޤާއިއުތައް( ޔަޤީންކުރެއްވިއިރު ހަވާ

ފަރާތުން އާއި ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ  ގޮތުން

 އެންމެހައި ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ގުޅުންހުރި މުހިންމު ނުކުތާތަކާއި ވަށައިގެންވާ  ފާހަގަކުރި މައްސަލައާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ  3232/32ނުލައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ކުރެއްވުމަކާ

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ބުނެ  ކަމަށްވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފް ނިންމެވުމެއް 3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5ގެ  ފަ

 ހުށަހެޅި ނުކުތާ.
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 1ކުރެވުނު ނުކުތާ  ގޮތުގެ ރިޕޯރޓުގެ ފާހަގަ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ނުކުތާއަކީ:)ނ( ތިންވަނަ 

މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ކޮށްފައިވާކަން  ވަނަ ނަންބަރުގައި "ހެކިންގެ ބަހުންވެސް މި

ކުރެއްވުމެއްނެތި  އެނގެން އޮންކަމަށް" ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ހުށަހެޅުނު ހެކިބަހަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތް

ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު(ގެ 3232/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   ވަނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  5 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ނަންބަރާ ޚިލާފަށްކަމަށް

 

ޤަޟިއްޔާގެ  Cv-C/2011/1502ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު )ރ( ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ: 

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައިވާ  5ވަނަ ނަންބަރުގެ  1ރިޕޯޓުގެ ފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާގެ  ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ

މަސައްކަތްތާއި މެދުގައި  އަގަށްކުރެވޭ  ތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން"ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ޝަފަހީ ގޮ

ކުން ދައްކައި ވަކިކޮށްދެވެން ކުރުމަކުން ބުނެދިނުމަ  އެމަސައްކަތް ކުރެވުނު މިންވަރާއި، އެމިންވަރުގެ އަގު ސިފަ

ގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގައި އެމައްޗަށް ތްތަކާ މެދުގައި އެމަސައްކަތްތަކު ނެތް ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަ

ޝަރީޢަތުން ބަލާ އުސޫލަކީ ދެފަރާތުން އެބުނާ މިންވަރުގެ މިސްލަކީ އޭގެ މިންވަރާ އަގުގެ މިސްލީ އަގު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމުގައި ބެލުންކަމަށް" ޝަރީ އަތުން ކަ

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ކަމުގައި ނޫންކަމަށް ޤާނޫނީ އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 

އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2011/1502ގެ ނަންބަރު ކޯޓު ސިވިލް -1

 ގުޅޭ  ތަކާށާއި، އެނުކުތާތަކަފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާ  ގެފީޤު ޢު ރާހީމް ތަ / އިބްގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާ

 ގެ / އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ޝާހއ.ކެލާ، ނާ  އިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާ ރައްދުވާ މި އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤާއި ގޮތުން 

 ސިވިލްބުނެވިދިޔަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި،ފަރާތުން 

ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލައާނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއި،  ގެ ޝަރީޢަތްގެ ޤަޟިއްޔާކޯޓު

ނޑިޔާރުން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޤަޟިއްޔާ  މި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްޗަށް  ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 ވެއެވެ. އްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައިނަޒަރަކުން ވިސްނައި ބެލިއިރު، އަންނަނިވި ކަންތަ
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ނަންބަރު ) ޤަޟިއްޔާގެ ސިވިލް ކޯޓު މިވާ ކުރެވިފައި އިސްތިއުނާފު )ހ( ފުރަތަމަ ކަމަކީ:          

1502/Cv-C/2011ަނޑީގެ ދިރާގު ީކ ( އ ވިލިމާލެ ދިރާގު ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެްއ ހެދުމާއި، ލ.ގަމު، ތު

 / އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ޝާހއ.ކެލާ، ނާ އެޅުމުގެ ގޮތުން  އެންޓަނާ ބުޑުސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއި 

ކުރުވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ޚަރަދާއި،  / އިބްރާހީމް ތައުފީޤުގއ.ވިލިނގިލި، ޒިއުރިކްވިލާލައްވައި 

ގެ އަގުގެ ގޮތުން ޕްއިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ލެޕްޓޮ

)ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް  ރ563،323.23ޤު ދޭންވާ ޖުމްލަ އްމަދަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީ ޙަމު  އިލްޔާސް

ރ )ދެލައްކަ ރުފިޔާ( 322،222/-ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ އެއްލާރި( އިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދިން 

ނޑުމުން  ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްރުފިޔާ އެއްލާރި(  )ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް  ރ263،323.23ބާކީވާ  ކެ

 ގެ މައްޗަށް އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ޤްފައިސާ ހޯދުމަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީ ނުވާތީ، އެ  ލިބިފައި

ވަނީ އިލްޔާސް މުޙައްމަދަށް  ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައި އެ ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމާއި،ކުރުމުން 

)ފަސްލައްކަ ތެއްތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ  ރ522،333.32ފީޤު ދޭންވާ ތަޢު އިބްރާހީމް

 ރ )ދެލައްކަ ރުފިޔާ(322،222/-ދޭންވާ  ތޭރަލާރި( އިން އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ނަގާފައިވާ ލޯނަށް އަނބުރާ

ނޑުމުން ބާކީވާ   ރުފިޔާ ތޭރަ  ދެ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހާސް އެއް ލައްކަ ތެއްތިރީސް )ތިން ރ222،333.32ކެ

ކަން ހުށަހެޅިފައިވާ  ލާރި( އަކީ އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުގެ އަތުން އިލްޔާސް މުޙައްމަދަށް ލިބެންވާ ފައިސާއެއް

ކަމަށް  ތަށް ސާބިތުވާޢަޚަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުން ޝަރީ ލިޔުންތަކުންނާއި، ހެކިންގެ ބަހުންނާއި، ދެ

ނޑައަޅުއްވައި ކަން އެނގެން  ށް ދެއްކުމަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤަށް އަންގަވައިފައިސާ އިލްޔާސް މުޙައްމަދަ  އެ ކަ

 އޮންނަކަމެވެ.

 

ނޑީގެ ދިރާގު  )ށ( ދެވަނަ ކަމަކީ: ވިލިމާލެ ސައިޓްގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއި، ލ.ގަމު ތު

ދު / އިލްޔާސް މުޙައްމަޝާހއ.ކެލާ، ނާ  ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއި އެންޓަނާ ބުޑު އެޅުމުގެ ގޮތުން 

ވަނަ ދުވަހު ކ.ވިލިނގިލީ ދިރާގު ސައިޓްގައި ރޭޑީއޯ ަހޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  3232ނޮވެމްބަރ  25



 HC-A/092/2015 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ

 

 
 2236133 ފެކްސް:، 2235233ފޯން: ، އާބުރުޒު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

7 

ރ، )ދިހަ ހާސް -/10,000އިލްޔާސް މުޙައްމަދު އާ ަހވާލުކޮށްފައި ވާނީ ޝްރޫޤް މޯލްޑިވްސް ކުންފުންޏަށް 

ކުރާނީ އިލްޔާސް މުޙައްމަދު ކަމަށާއި، މި  ރުފިޔާ( ދައްކާ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް

ސައްކަތް ނުނިމެނީސް ލައްކަ ރުފިޔާ( ކަމަށާއި، މި މަރ )ތިން -/300,000މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 

ނޑީ ދިރާގް ސައިޓްގައި ހަދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޓަވަރ ފައުންޑޭޝަންއާއި ރޭޑިއޯހަޓް އަދި ވަށާފާރުގެ  ލ.ތު

ޔާސް މުޙައްމަދު އެއްބަސްވެފައި ވަނީ މި މައްސައްކަތުން ލިބޭ ފައިދާ ދެމީހުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިލް

ހަތަރުލައްކަ (ރ 452,344.25ހަމަހަމަ އުޞޫލުން ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫޢޫގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 

ފަންސާސް ދެހާސް ތިންސަތެކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ފަންސަވީސް ލާރި( ކަމަށާއި، އަދި މަސައްކަތަށް 

ބޭނުންވާ ސިމެންތި ހިލަ، ހިލަވެލި، ދަގަނޑު ލިބުމުން މަސައްކަތް ނިންމާދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިން ފަހުން 

 ސައިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  3ޔާ( ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ރ )ދެލައްކަ ރުފ200,000.00ިއެ ތަކެތީގެ އިތުރަށް 

ހަޓް ނިމުމުން  އެދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް މެދުވެރިކޮށް ކ.ވިލިނގިލީ ރޭޑިއޯ ދިނުމަށް

ދ.މާއެނބޫދޫ، ރެޑިއަމް/ މުޙައްމަދު މުޢާޒު ކަމަށާއި، މި ފައިސާ ލިބުނު ދީފައިވަނީ ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް 

ދުވަހުން ފެށިގެން އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ މުޢާމަލާތްތައް ދިޔައީ ބަދަލުވަމުން ކަމަށާއި، މިގޮތުން ސައިޓްގައި 

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މި މަސައްކަތް ދިގުލާ ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދިރާގުން 

އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް، އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން  ،ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  %32

 33ވަނަ ދުވަހާއި  3233ސެޕްޓެމްބަރ  32ކުރާކަމަށް ބުނެ  މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއަށް އިންކާރު

ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް ދީފައިވާ ބަޔާނަށް  3232ޖެނުއަރީ 

މުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، މީގެ އިތުރުން އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ދަޢުވާގައި ބުނާ ލެޕްޓޮޕްއަށް ބަދަލު ބެލު 

ދުވަހު އިލްޔާސް މުޙައްމަދު  3233ޖޫން  33ދޭނެކަމަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށާއި، 

 ވާނީ އެކަމަށް އިންކާރު  ން އޭނާ ކުރުމު ދަޢުވާކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުމުގެ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ

އި، ނީ ޝުރޫޤް މޯލްޑިވްސްއަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާނެ ކަމަށާކޮށްފައިކަމަށާއި، އަދި ދަޢުވާ ކުރަންޖެހޭ

އެހެންނަމަވެސް، ދަޢުވާ ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާއި 
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އެދަޢުވާއަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤު ، ހެޅެން ނެތުމުންފަދަ ހެކި އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤަށް ހުށަޤަރީނާތައް ތާޢޫންކުރެވޭ 

ގައި  3233އޮކްޓޯބަރު  32ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުން ޒިންމާ އުފުލާކަމަށް އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤުގެ ފަރާތުން 

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި މިވާ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނާތީ، 

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ދަށު ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ޙުކުމް ކުރައްވާފައި ވަނީ އިބްރާހީމް 

 ތަޢުފީޤަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

ެހކިބަހަށް ރު ކުރެވުނު ހެކިންގެ މި މައްސަލާގައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟި)ނ( ތިންވަނަ ކަމަކީ: 

ބަލާއިރު، ޝްރޫގު މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދިރާގުން ނެގި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި 

ކަމާއި،  އިންމޯލްޑިވްސް  ހަވާލުކުރީ އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤްކަމާއި، މަސައްކަތް ކުރަން ތަކެތި ދިނީ ޝްރޫޤް

ކަމާއި، ލ.ގަމުގައި  ޚަރަދު ކުރިކަމާއި، ނަމަވެސް ކުރި ޚަރަދެއް ނޭނގޭ ވެސް މުޙައްމަދު އިލްޔާސް 

 ކަމާއި، މި މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ކޮމްޕްލީޓް ނުކުރާ މުޙައްމަދު ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްކުރީ އިލްޔާސް 

އާއި  ޢާޛުމުޙައްމަދު މުރެޑިއަމްގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ/  ންގެ މަސައްކަތެއް ހިނގިކަމަށް،ކަމާއި، ވޭރިއޭޝަ

/ ޙަސަން ޝަރީފް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދެމުން ބުނެފައިވާކަން ގ.ދޫރެސްވިލާ 

 އެނގެން އޮންނަކަމާއި، 

މީގެ އިތުރުން ގ.ދާސްތާން/ އިސްމާޢީލް ޢަލީމް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

ން ނެގި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި ޝްރޫގު މޯލްޑިވްސްއިން ދިރާގުހެކިބަސް ދެމުން 

މުޙައްމަދު  ހަޓްގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމީ އިލްޔާސް ކަމާއި، ކ.ވިލިނގިލީ ހަވާލުކުރީ އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް

ކަމާއި، މުޙައްމަދު  ތަޢުފީޤް ޚަރަދުކުރި ނަމަވެސް ބޮޑަށް ޚަރަދުކުރީ އިލްޔާސްއިބްރާހީމް ކަމާއި، އެކަމަށް 

ކަމަށް މުޙައްމަދު  ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުން އިލްޔާސް ފީޤް އަގު ޢު ތައިބްރާހީމް ކުރީ  ވޭރިއޭޝަންގެ މަސައްކަތް

 މާއި،ން އެނގޭކަ ބުނެފައިވާކަ 
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 ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު، އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި މަސައްކަތް ހަވާލު އިސްވެ ބުނެވުނު ހެކިންގެ 

ވިލިމާލެ ސައިޓްގައި ރޭޑިޔޯ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ޤްކަމާއި އެގޮތުންފައިވަނީ އިބްރާހީމް ތަޢުފީކޮށް

ލ.ގަމު ތުނޑީގެ ދިރާގު ސައިޓުގައި ކަމާއި، ނަމަވެސް  ދުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާފައިވާހަޓެއް ހެ

 މުގައި ވީނަމަވެސް ކަ މުޅި މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވިރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއި އެންޓަނާ ބުޑު އެޅުމުގެ 

 ކަމާއި، މި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި މުޢާމަލާތް  މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާފައިވާ

 ކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

ދިރާގު  ށްފައިވާ ވިލިމާލެ މި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮ  ވަނަ ކަމަކީ:ރ( ހަތަރު )

ނޑީގެ ދިރާގު ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއި އެންޓަނާ  ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެްއ ހެދުމާއި، ލ.ގަމު، ތު

ކަމާއި،  ޝްރޫޤް މޯލްޑިވްސް އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ދިރާގުން 

ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  މްގޭ މުޙައްމަދު މުޢާޒުގެދ.މާއެނބޫދޫ، ރެޑިއަޝްރޫޤް މޯލްޑިވްސް އަކީ، 

 32އަދި  ކަމާއި، ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގައި  3226ނޮވެމްބަރު  31ގައި ޓްރޭޑް

ތާރީޚުގައި ޝްރޫޤް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް  3233ޖަނަވަރީ 

ކަމާއި، އެކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

ގއ.ވިލިގިލީ/ޒިޔުރިކްވިލާ، އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް އާއި މުޙައްމަދު މުޢާޒް އާ ދެމީހުން ކަމާއި، މިދެމީހުންގެ 

ރި މަސައްކަތުގެ ކަން އެނގޭއިރު، ޝްރޫޤް މޯލްޑިވްސް އާ ދިރާގުން ހަވާލުކުޙިއްޞާ ބެހިގެންވަނީ ހަމަހަމައަށް 

ތެރެއިން ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޝްރޫޤް މޯލްޑިވްސް ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ 

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނިކޮށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

ވަނީ މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤު ކަމަށް އިލްޔާސް އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި ޙަވާލުކޮށްފައި 

ކިބަހުން ސާބިތުވާން މުޙައްމަދު ބުނާކަމާއި އަދި އެކަން މި މައްސަލާގައި ޙާޟިރުކުރެވުނު ހެކިންގެ ހެ

 އޮންނަކަމެވެ.
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ސްޓްރީ އަމިއްލަ ފަރުދަކު އެމީހެއްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއެއް ރަޖި ވަނަ ކަމަކީ:ބ( ފަސް )

ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެވިޔަފާރިއާއި އެވިޔަފާރީގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާ އާ ވަކިނުކުރެވުންކަމާއި، އެގޮތުން އެވިޔަފާރީގެ 

އެންމެހައި މިލްކިއްޔާތެއްގެ މިލްކްވެރިއަކީ، އެވިޔަފާރީގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާ ކަމުގައިވުމާއި އެވިޔަފާރިން އުފައްދާ 

ލުވެރިޔާގެ އެއްޗަކަށްވުމާއި، އެވިޔަފާރީގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ފައިދާއަކީ، އެވިޔަފާރީގެ މަސްޢޫ

އެވިޔަފާރީގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާކަމާއި، އެވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް މަސްޢޫލުވެރިޔާއަށް އެހެން 

ފާރިން ކުރާ މުޢާމަލާތްތަކަށާއި، ވެސް އެވިޔަ  ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ ކަމާއި ނަމަވެސް އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި

އެވިޔަފާރީގެ ދަރަނިތަކަށާއި، އެނޫންވެސް އެވިޔަފާރީގެ އެހެނިހެން މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ޒިންމާއިން 

އެނގެން އޮތްނަމަވެސް، މި މައްސަލައިގެ ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ކަން  އެވިޔަފާރިގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާ ބަރީޢަނުވާނެ

ގުން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ދ.މާއެނބޫދޫ/ރެޑިއަމްގޭ މުޙައްމަދު މުޢާޒުގެ ނަމުގައި ލޯކަލް މަސައްކަތް ދިރާ 

އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި އޮންނަ ޝްރޫޤު މޯލްޑިވްސްއާ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، އެ 

ގެ ފަރާތުން ނޫންކަމާއި އަދި މަސައްކަތްތައް އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޝްރޫޤް މޯލްޑިވްސް 

އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި ޝްރޫޤް މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު މި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް 

އަދި މުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވާކަން އެނގެން ނެތްއިރު، އިލްޔާސް މުޙައްމަދުގެ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އްމަދާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ އިބްރާހީމް މަސައްކަތްތައް އިލްޔާސް މުޙަ

ކުރެވުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހުންނާއި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުން ޝަރީޢަތަށް  ތަޢުފީޤުކަން މި މައްސަލާގައި ޙާޟިރު

ބުދާރީވެ އަދާކުރަންޖެހޭ ސާބިތުވާތީ، އިސްވެ ބުނެވުނު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިލްޔާސް މުޙައްމަދަށް ޖަވާ 

އިލްތިޒާމްތައް އަދާކުރަންޖެހޭނީ އޭނާއާއި އެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރި ފަރާތްކަމުގައިވާ އިބްރާހީމް 

 ތަޢުފީޤްކަމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ބަލަންޖެހޭ ކަމެވެ.

 

 ާޔގެ ޙުކުމް ޤަޟިއް Cv-C/2011/1502ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓުވަނަ ކަމަކީ: ޅ( ހަ )

ކުރެއްވިއިރު ހަވާލާދީފައިވާ މައްސަލައިގެ ފެކްޓްސް )ވަޤާއިއުތައް( ޔަޤީންނުކުރައްވައި، މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން 
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާއި ޤަރީނާ އާއި ޝަރީޢަތުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި 

ނުލައި  ންމު ނުކުތާތަކާއި ވަށައިގެންވާ އެންމެހައި ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމަކާމައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި މުހި 

 މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށްބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ބަލާއިރު،

އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކާއި 

 މަޖިލީޙަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކޯޓުން ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ކޯޓުތަކުން ކުރަންޖެހޭކަމެއް  ދަލީލުތައް ޝަރީޢަތުގެ

ކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މުސްތަނަދުތަކާއި، 

ކްޓްސް" ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެކިތައް ދަލީލުތައް ފުދޭތޯއާއި، މިފަދަ އެންމެހައި ކަންކަމަކީ މައްސަލާގެ "ފެ

ވަޒަންކުރާ ކޯޓެއްގެ ތަގްދީރީ ބާރުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2009/SC-A/30  ،ުނޑައަޅާފައިވާކަން އެނގެން އޮންނައިރ  ޤަޟިއްޔާގައި ކަ

ވަނަ  3233އޮކްޓޯބަރ  32ޔާގައި ޤަޟިއް Cv-C/2011/1502ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓު

ބަލައި،  ރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކަށްދުވަހު އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤްގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ދަޢުވާކު

އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤަށް އެބުނާ ބުނުން ސާބިތު ކޮށްދެވޭނެ ހިތްވަރާއި، ހެކި ނެތުމާއިއެކު އެދަޢުވާ އަމިއްލަ 

 ،އޮންނަކަމާއިވެފައިވާކަން އެނގެން ޢުތިރާފު ވާއަށް އިޢު ދަ  ބުނެ މި ކަމަށް އިގަންނަ ހައިސިއްޔަތުން ބަލަ

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާ  މި

ނޑީގެ ދިރާގު ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ހެދުމާއިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި  ފަރާތްތަކުން އި އެންޓަނާ ބުޑު ލ.ގަމު ތު

ނޑީގެ ދިރާގު  ކަމާއި، މް ތަޢުފީޤްކަމަށް ބުނެފައިވާކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އިބްރާހީމަސައް އެޅުމުގެ ލ.ގަމު ތު

މަސައްކަތް އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ  ސައިޓުގައި ރޭޑިޔޯ ހަޓެއް ެހދުމާއި އެންޓަނާ ބުޑު އެޅުމުގެ

މި ފައިކަން އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުވާ އްމަދު ލައްވައި މިފަދަ ޙައިލްޔާސް މު ފީޤްވެސް އިބްރާހީމް ތަޢު ކުރިން

ތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން ހެކިހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި ދެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި 

 އޮންނަކަމެވެ.
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ނޑިޔާ އެހެންކަމުން، މި ސިވިލް ރުން ދެކެނީ ޤަޟިއްޔާ ބެލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

އިްސތިއުނާފުކުރުމަށް ގއ.ވިލިގިލީ/ޒިޔުރިކްވިލާ، އިލްޔާސް  ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2011/1502ގެ ނަންބަރު ކޯޓު

ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި 

 ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ނެތްޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ  ދަފަ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުކޯޓުން  މި

 

 ޙުކުމް 

 

ގެ ސިވިލް ކޯޓުބަޔާން ކުރެވުނު ކަންކަން އެގޮތުގެ މަތިން ހުރުމާއެކު،  ދެންފަހެ އިސްވެ 

ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ  ގައިޤަޟިއްޔާ Cv-C/2011/1502ނަންބަރު 

ނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  މިޤަޟިއްޔާ ބެލި ކަމަށް މެއްއެއްގޮތަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކު ފަ

ނޑައަޅައި އިއްތިފާޤުން   ކޮށްފީމެވެ. ޙުކުމްކަ

 

 

 

 

 


