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    ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ   

  

  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
  

 :2015 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/303   

  ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ: 

    ހައުިސންގ ޑިވެލޮޕްަމންޓް ކޯރޕަރޭޝަން ިލމިޓެޑް* ނަން: 
: ރަޖިސްޓްރީ *   C-793/2008 ނަންބަރު
 

 ާތައްތްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރ:  

/ ކ.މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:   ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަދު * ނަން:  -1   ގ.ހިޔާ
*:  G-01-20ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  އެޑްރެސް: މިހާރުގެ * A048255 ދ.ރ.ކ. ނަންބަރު
  8636ދަފްތަރު ަނންބަރު * ދާއިމީ އެޑްރެސް:   އިނާޔާ ޢަލީ * ނަން: -2
*: / ފެިހގެ އެޑްރެސް: ގެ މިހާރު * A077423 ދ.ރ.ކ. ނަންބަރު   ހދ.މަކުުނދޫ
 
  ި1436ޛުލްޤަޢިދ10ާޚް:ސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީރަޖ  :ް1438 ރަމަޟާން 12 ނިމުނު ތާރީޚ     

  2017 ޖޫން    07              2015އޮގަސްޓ25ް                
                       

  ު21-45: ނަންބަރު  ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރެވުނ-HMC/2011 

 ިހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  :ކޯޓު ންމެވި ނ 

  ެއެހެނިހެން މަަދނީ މައްސަލަ  ބާވަތް: މައްސަލައިގ 

 :ް2011އޮގަސްޓ07ްހުށަހެޅުނު ތާރީޚ   :ް2011ނޮވެމްބަރު  02ނިމުނު ތާރީޚ  

  ަނިޑާޔރުގެ ަމޖިިލސް:މަިމއްސަލ  ބެލި ފަ

ނޑާިޔރު: : އިސްޢަލީ ަސީމުރ،  ފަ ނޑާިޔރު : ޢަބްދުهللاޢަބްދު ފަ  ޙަީމދު هللا ީދީދ، ަފނޑިޔާރު
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

 ޤަޟިްއޔާ  HMC/2011-45/21ެގ ންަނަބރު މެޖިސްްޓރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލޭމިއީ، 

ނިމިފައިވާގޮތް ޝަރުޢީ ައދި ޤާނޫނީ ަހމަތަކާެއއްގޮތް ނުވާކަމަްށުބނެ އެމަްއަސލަ ިއސްތިުއާނފު ކޮށްދުިންނ 

ގެ ފަރާތުްނ ދިވެހާިރއްޭޖގެ ހައިކޯޓަްށ ހުށަހެޅުމުްނ ހަުއިސންގ ޑިވެލޮްޕމަންޓް ކޯަޕޭރޝަން ލިމިޓެޑުއެދި 

  ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްާޔެއެކވެ.
  

/ ކ.މާލެ ޝާްމ ޢަލީ އާިއ ީކ، ތަކަ ރައްދުާވ ފާަރތް ފުމިޤަޟިއްޔާަގއި އިސްިތުއނާ ގ.ހިޔާ

. 8636ދަފްތަރު ަންނަބރު ރސ     ޢިނާޔާ ޢަލީ އެވެ

  

  :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ 
  

ނިުމުނ  ގެ ޤަޟިއްޔާ HMC/2011-45/21ގެ ނަންބަުރ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓު ހުޅުމާލޭ  - 01

ޢަލީ މުޙައްމަަދްށ ލިބިފައިވާ ހުޅުމާލޭގެ  ގ.ހިާޔ ޝާމް ،ގޮތުގެ ރިޕޯަޓށް ބެލިިއރު، އެޤަިޟއްާޔއަކީ

ފުލެޓް ކުްއޔަްށ ހިފުމަށް ަހުއިސންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕޭރޝަން ލިމިޓެޑާއި،  20ޖީ  01ނަްނަބރު 

ޢިނާޔާ ޢަީލގެ މެދުގައި  8636ގ.ހިޔާ ޝާްމ ޢަލީ މަުޙއްަމދާއި، ޭއާނގެ ުކރީގެ އަނިބ ދަފްތުަރ ަނންަބުރ 

އެްއބަސްުވމުގެ ދަށުން ޢިާނާޔ  HDC/FTS/09/604ފައިވާ ނަންަބރު ދުވަހު ވެ 2009އޮކްޓޯަބރ  21

ޢަލީ ދައްކަްނޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަުމން ނުދާތީ، އެފައިސާ ެދއްކުމަށް ޢިނާޔާ ޢަީލގެ މައްޗަށް ޝާމް ޢަލީ 

 އެނގޭކަމާއި، މުޙައްމަދު ަދޢުވާ ކުރުުމން ބެލެވުނު ަމއްސަލަެއއްކަްނ 
  

ދެްނފަހެ، ގ.ިހާޔ "ކޯުޓން ުޙުކމުްކރައްވާފަިއވަނީ، ޓްރޭޓް މެޖިސް ހުޅުމާލޭޤަޟިްއޔާގައި އެ

) ހަުއސިންގ ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަްނ A077423ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަދު (އައިޑީކާޑު ނަންަބުރ 

ފުލެޓް ކުއްޔަްށ  20ޖީ  01ދުވަހު ހުޅުމާލޭގެ ނަްނަބރު  2009އޮކްޯޓަބރ  21ލިމިޓެޑުގެ މެދުގައި 

އެްއބަސްވުމުން ޢިނާޔާ ޢަީލގެ އަމިއްލަ ިއޚްތިާޔރުަގިއ  HDC/FTS/09/604ުރ ހިފުމަށް ވެފައިވާ ނަްނބަ 

ފުލެޓަށް ޢިނާޔާ ޢަލީއާއި، ޝާމް ޢަލީ  20ޖީ  01ތަނާޒުލު ވެފައިވާ ކަމަށްޓަކައި ހުޅުމާޭލގެ ނަނަްބރު 

.ސީގެ މެދުގައި ވެފައިވާ  2009އޮކްޓޯބަރ  21މުޙައްމަދު   HDC/FTS/09/604ދުވަހު އެްޗ.ޑީ

 01ޢިނާޔާ ޢަލީގެ ނަން ުއިނކުރުމަށްފަހު، ހުޅުމާލޭގެ ނަންބަުރ  8636ސްވުމުްނ ދަފްތަރު ަންނަބރު އެއްބަ 

ފުލެޓް އެއްބަްސވުން ގ.ހިާޔ ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަދުެގ ނަމަށް ބަަދލު ކުރުމަށް ހަުއިސްނގ  20ޖީ 
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) ގެ މައްޗަށް އަުމރުކޮށް މިޤަޟި  .ސީ ." ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ކޯޕަރޭަޝްނ ލިމިޓެޑު (އެޗ.ޑީ  އްާޔ ިނންމީއެވެ

 މިފަދައިްނނެވެ.
  

ޤަިޟްއާޔ   HMC/2011-45/21ގެ ނަްނަބުރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލޭ - 02

ނިމިފައިވާގޮތް ަޝރުޢީ ައދި ޤާނޫީނ ަހމަތަކާ އެއްޮގތް ނުާވކަމަްށބުެނ އެަމްއަސލަ ިއސްިތުއާނފުކޮށްދިުންނ 

) ުނކުތާ ހުށަަހާޅ ތިނެއް( 03ުތްނ ގެ ފަރާަހުއިސންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯކަޕޭރޝަން ލިމިޓެޑުއެދި 

.ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިއެުނކުތާއާއި ބެޭހގޮތުން ިދވެހިރާއް  ލީހުގައި ވާހަކަ ަދއްާކފައިވެއެވެ

 އެގޮތުން ހުަށހަޅާފައިވާ؛
 

 ީއ ކާޑު ންަނަބުރ .ރ.ދަޢުވާލިބޭ ގ.ހިާޔ ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަުދ (ދ، ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކ

A048255ާ45/21މެޖިސްްޓޭރޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެޯކޓުގެ ނަންބަރު  ުތން ހުޅުމާލޭ) ގެ ފަރ-

HMC/2011  ޤަޟިއްާޔއިން، ޝާްމ ޢަލީ މަުޙްއމަދުގެ ނަމަްށ އެްއަބސްުވން ބަދަުލުކަރން އަުމުރ

ކުރައްވައި ުޙކުމް ކުރެއްިވިއރު، އެްޗ.ީޑީސައކީ ފުލެޓުގެ މިލްކުވެިރ ފަރާތުގެ ިއތުުރން، ފުލެޓު ވިއްާކ 

މެޖިސްްޓރޭްޓ  މަށްވެަފއި، އެމަްއަސލަ ހުޅުމާލޭތުގެ ަހިއސިއްޔަުތން އެްއަބސްވުމުގެ އެއް ބައިެވިރޔާކަފަރާ

ކޯޓުގަިއ ހިްނގެވިއިރު، އެްޗޑީސީ ޙާިޟރުކޮށްފަިއނުވުމާއި، އެމަްއަސލާގައި އެްޗޑީސީެގ ަބހެްއ ޝަރީޢަުތްނ 

. ހޯއްދަވާފަިއުނވުންކަމަށް ުބނެ ހުަށހެޅި  ނުުކތާއެވެ
 

  ައެޗްޑީީސައކީ ފުެލޓުގެ މިްލުކެރވި ފަރާތަށްެވފައި، އެޗްީޑީސއާއި، ނުކުތާއަކީ، ދެވަނ

ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަާދއި، ޢިނާޔާ ޢަލީ އާއި ތިން ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެފައިވާ އެއަްބސްވުުމގެ ދަށުްނ 

ލިބިފައިވާ ގަނެވިއްކުމުެގ އަޤުދު ފިުރހަމަވެފައިނުާވ ހިނދު، ެއ އެއަްބސްުވމުގެ ދަށުން އެޗްީޑީސއަްށ 

މިލްކުެވރިކަމުގެ ަޙއްޤުތައް އޭގެ ތެރެިއން އެއް ަފާރތަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކޯުޓން އަުމުރުކަރއްވާފައިަވީނ 

ކަމަށް ބުނެ ހުަށހެޅި ކޮންޓްރެކްޓާެބހޭ ާޤނޫާނއި، ދެ ފަރާުތގެ މެދުގައިވެފައިވާ އެްއބަސްވުމާ ިޚާލފަށް

 .  ނުކުތާއެވެ
 

  ަްސުވން ބަަދލު ކުރުަމްށ ޝާމް ޢަލީ މުޙަްއމަދުގެ ނަމަށް އެއްބަ  ނުކުތާއަކީ، ތިންވަނ

މެޖިސްޓްރޭުޓ ޯކޓުން ުޙކުމް ކުރެއްިވިއރު، ެއހިނުދ ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަަދީކ ފުލެޓް ގަތުމުގެ  ހުޅުމާލޭ

ޝަުރޠު ހަމަނުވާ ނުވަަތ އެހައިޞްއޔަތު ގެއްލިފައިވާ މީހަކަްށ ވީއިރު، އެކަމަށް ކޯުޓްނ ރިޢާަޔތް 

.ުކރައްވާ  ފަިއުނވުން ކަމަށް ބުނެ ހުށެޅި ނުކުތާއެވެ
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ޤަިޟްއާޔ   HMC/2011-45/21ގެ ނަްނަބުރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުޅުމާލޭ - 03

ނިމިފައިވާގޮތް ަޝރުޢީ ައދި ޤާނޫީނ ަހމަތަކާ އެއްޮގތް ނުާވކަމަްށބުެނ އެަމްއަސލަ ިއސްިތުއާނފުކޮށްދިުންނ 

ގެ ފަރާުތްނ އިސްިތއުނާފު ުކރުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ަހުއސިންގ ޑިވެލޮްޕމަންޓް ޯކަޕޭރޝަން ލިމިޓެޑުއެދި 

އެުނކުތާަތާކއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ  ،ނުކުތާތަަކށާއި

ވާހަކަތަކަށާއި، މަްއސަަލއާއި ގުޅުްނހުރި ލިެޔިކޔުންތަކަށް ބަލާިއރު ައންނަނިވި ކަްނތައްަތއް 

 ވެ.ފާހަގަކުރެވެއެ 
 

ގެ ނަްނަބުރ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހުުޅމާލޭއިސްތިއުނާުފުކރެިވފައިމިވާ (ހ) ފުރަތަމަކަމަކީ، 

45/21-HMC/2011  ގ.ހިޔާ ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަދުެގ ޤަޟިއްޔާއަށް ބަލާިއރު، ެއޤަޟިއްާޔިއްނ

ފަރާުތްނ  ފަރާތުން އުުފލާފައިވާ ދަޢުވާގެ ސީޣާައށް ބަލާިއުރ އެދަޢުވާގައި ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަދުގެ

ފުލެޓް ގަތުމަށް ހަުއިސންގ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ކޯޕަރޭަޝްނ  20ޖީ  01އެދިފައިވަނީ ުހޅުމާލޭގެ ނަންބަރު 

ޢިނާާޔ  8636ލިމިޓެޑާއި، ގ.ހިޔާ ޝާމް ޢަލީ މުޙައްަމދާއި، އޭނާެގ ކުރީގެ އަނބި ދަފްތަރު ނަްނަބރު 

ެއއްަބސްުވމުގެ  HDC/FTS/09/604 ދުވަހު ވެފަިއވާ ނަްނަބރު  2009އޮކްޓަޯބރ  21ޢަލީގެ މެދުގައި 

ދަށުން ޢިާނޔާ ޢަލީ ދައްކަންޖެހޭ ަފއިސާ ދައްަކމުްނ ނުާދތީ، އެފަިއސާ ޢިނާޔާ ޢަލީގެ ކަިބިއްނ 

ހޯދުމަށްަކން އެނެގން އްޮނނައިރު، މިަމއްސަލައިަގިއ އެކޯޓުން ޙުކުްމކުރައްވާަފއިވަީނ އިޝާރާތްކެުރުވުނ 

އިޚްިތޔާރުގަިއ ތަނާޒުލު ވެފައިވާ ކަމަށްޓަކައި ހުޅުާމލޭގެ ނަްނަބުރ  އެްއަބސްވުމުްނ ޢިނާޔާ ޢަލީގެ އަމިއްލަ

ދުވަުހ  2009އޮްކޓަޯބރ  21ފުލެޓަށް ޢިނާޔާ ޢަލީާއއި، ޝާމް ޢަލީ މުޙައްަމދު  20ޖީ  01

.ސީެގ މެދުގައި ވެފައިވާ  .ޑީ އެްއބަސްުވމުން ޢިނާާޔ ޢަލީެގ ަންނ  HDC/FTS/09/604އެޗް

ފުލެޓް އެއްބަްސވުން ގ.ހިޔާ ޝާމް ޢަލީ މުޙައްމަދުެގ  20ޖީ  01ނަްނބަރު  އިުނުކރުމަށްފަހު، ހުޅުމާލޭގެ

) ެގ މައްަޗްށ  ނަމަށް ބަދަުލ ކުރުމަށް ހަުއިސންގ ިޑވެލޮޕްމަންޓް ކޯަޕޭރޝަން ލިމިޓެޑު (އެޗ.ީޑ.ސީ

އަމުރުކޮްށ ަކން ެއނޭގކަމާއި، މިެހްނކަމުްނ މިީއ ޝާމް ޢަލީ މަުޙއްމުަދގެ ދަޢުވާގެ ސީޣާ ޭއާނ 

.އެދިފަ   ިއނުވާަކމެއްގެ މައްަޗށް ކޮށްފައިވާ ުޙުކމެއަްކން އެނެގން ޮއްނނަކަމެވެ
  

ފުލެޓް  20ޖީ  01ހުޅުމާލޭގެ ނަްނަބރު  މިމައަްސލައިގައި ޙަވާލާދެވޭ (ށ) ދެވަނަކަމަކީ،

ގަތުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯކަޕރޭޝަން ިލމިޓެޑާއި، ގ.ިހޔާ ޝާމް ޢަލީ މުޙައްަމދާއި، އޭާނެގ 

ދުވަހު ވެފައިާވ  2009އޮކްޓޯަބރ  21ޢިނާޔާ ޢަީލގެ މެދުގައި  8636ައނިބ ދަފްަތުރ ަނނަްބުރ ކުރީގެ 

އެްއަބސްުވމަށް ބަލާިއރު، އެއްަބސްވުަމކީ އެއަްބސްވުމުގެ ަބއިވެރިެއްއެގ  HDC/FTS/09/604ނަްނބަރު 

އެްއަބްސވުމެްއަކްނ ގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ިލމިޓެޑު ގޮތުގައި ހައިުސންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯކޕަރޭޝަން
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ގެ ލިމިޓެޑު އެނގޭކަމުްނ މިއެއްަބްސވުމަކީ މިއެއްަބސްވުމުަގިއ ހައިުސންގ ޑިވެލޮޕްމްަނޓް ކޯޕަޭރަޝން

މިހެންކަުމން މިއެްއަބސްވުމަްށ އެއްެވސް ުއނިއިުތެރްއ  ،މަްސލަޙަތު ހިމެނޭ އެްއބަްސވުމެއަްކން ެއނގޭކަާމއި

އި ހަުއިސންގ ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ކޯޕަރޭަޝން ލިމިޓެަޑށް ގެނެއުމަށް އަމުރުކުރެވޭީނ މިމަްއސަަލއިގަ

ޖަވާބުާދރީވާްނ ފުުރަސުތ ދިނުމަށްަފހު އެަފާރުތގެވެސް ބަެހއް ޝަރީޢަުތން ޯހދުމަްށ ފަހުގައިަކްނ 

ކޯުޓްނ ިނންމަވާ ހަުއިސންގ  މެިޖސްޓްރޭޓު މިމަްއަސލަ ހުޅުާމލޭއެެހްނނަަމވެްސ  ،އެނގޭކަާމއި

ގެ މައްޗަށް ކަެމއް ލާިޒމްކޮްށފައިވާއިރު، ެއފަރާތުގެ ބަެހއް ޝަރީޢަުތެގ މިޓެޑުލި ޑިވެލޮޕްމަންްޓ ކޯަޕޭރޝަން 

.   ފަރާތުން ހޯާދފައިނުވާކަން އެނޭގކަމެވެ
  

ވީމާ، އިސްވެ ދިޔަ ސަބަުބތައް އެފަދަިއން ުހރުުމން މިމައްސަަލބެިލ ދިވެހާިރއްޭޖގެ ހައިކޯުޓެގ 

ނޑިޔުާރްނެދކެނީ  ަގިއ ޤަޟިއްޔާ HMC/2011-45/21ްނބަރު ގެ ނަމެޖިސްްޓޭރޓް ކޯޓު ހުޅުމާލޭފަ

.   އެކޯުޓން ިންނމަވާފައިވާ ނިންމުމަށް ަބަދލު ގެނަްނންެޖހޭނެަކމުގައެވެ

  

 :ްޙުކުމ  

  

 ހުޅުާމލޭ  ،ދެންފަހެ، އިސްވެ ަބޔާްނކުރެވުުނ ަކންތައްަތއް އެގޮތުގެ މަތިން ުހުރމުން 

 ން ކަުރއްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ޤަޟިްއޔާގައި އެކޯޓު  HMC/2011-45/21ގެ ަންނަބރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ިމމަްއސަލަ ެބލުމުގައި ބަިއވެރިވި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ފަނޑާިޔުރްނނަްށ ކަމަށް ބަދަލުގެްނަންނޖެހޭ

ޤަޟިއްޔާަގިއ  HMC/2011-45/21ގެ ނަންަބުރ މެޖިސްްޓރޭޓް ޯކޓު ހުޅުމާލޭއިއްތިފާޤުވެވިފައިވާތީ، 

ށް އެގޮތުގެ މަތީން މިޤަިޟއްާޔބެލި ދިވެިހރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓުެގ ޙުކުމް ބާތިުލކޮ އެކޯުޓން ކުަރއްވާފައިވާ 

ނޑިާޔުރންެގ އިއްތިފާޤުްނ ުޙކުމްކޮށްފީެމވެ.   ފަ

  
 


