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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  ޚުލާޞާޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

  
  
 ު2016 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/199 

  ިތް ފަރާ  އިސްތިއުނާފުކުރ:  

: :  އިވެޓް ިލމިޓެޑްއެމެޓީ އެންަޓރ ޕްަރިއަސްސ ޕްރަ * ނަން / މާލެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް    ގ.ހުދުކޮކާ
/ މާލެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:                 C-79/94* ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:   ގ.ހުދުޮކކާ

  
 :    އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް

: / މާލެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް: މުޙައްމަދު މުްޞޠަފާ          * ނަން  މ. ސީވޯލް

/ މާލެ  * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:     A033584* އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:   މ. ސީވޯލް
  
  

 :ް2016މެއި  05 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ       :               2017ޑިސެްނބަރު  06* ނިމުނު ތާރީޚް

 
 ު1839   : އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/Cv-C/2013 
 :ުސިވިލް ކޯޓު  ނިންމެވި ކޯޓ 
  ުހ: :         2013ސެްޕޓެންބަރު  16 ށަހެޅުނުތާރީޚް  2016ފެބުރުަވރީ  11* ނިމުނު ތާރީޚް

                                              

  ްނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސ  :މައްސަލަ ބެލި ފަ
ނޑިޔުާރ ޢްަބދު   ބްުދއްރައޫފު އްިބާރހީމްޢަަފނިޑޔާރު ، ދީދީهللا ަފނިޑޔާރު ޢަބްދުއިސްޙަމީުދ، هللا ފަ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 



  HC-A/199/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް

2 

 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ޤަޟިއްާޔ އެކޯުޓން ިނންމާފައިވަނީ ޝުަރީޢ  Cv-C/2013/1839މިއީ، ިސވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

އެމެޓީ އެންަޓރޕްރައަިސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން  އެ އަދި ޤާޫނނީ ހަމަތަާކއި ިޚލާފަށްކަމަްށުބނެ، 

 ޤަޟިއްޔާ ިދވެހާިރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓުގައި ިއްސތިުއނާފުކުރުުމން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްާޔއެކެެވ. 

. / މ. ީސވޯލް މުޙައްަމދު މުޞްޠަފާ އެވެ   މިޤަޟިއްޔާަގއި ިއސްިތުއާނފު ރަްއދުވާ ފާަރތަކީ ކ. މާލެ

  

 :ްފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައ  
/ މާލެ ުމޙައްަމުދ  Cv-C/2013/1839ސިވިްލ ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  - 01 ޤަޟިއްާޔއަީކ މ. ީސވޯލް

އެމެޓީ އެންަޓރޕްރައިަސސް ްޕރަިއވެޓް ލިމިެޓޑް ) އާއި، A033584މުޞްޠަފާ (ދ.ރ.ކާޑް ަނންަބުރ: 

ރު މުޙައްމަުދ މުޞްޠަފާގެ ފަރާުތން އެެމޓީ ) އާމެދު އޮތް ހިާސބެއް ނިންިމއި C-79/94(ރަިޖސްްޓީރ ނަންބަރު 

ރ. (އެއްލައްަކ ނުވަދިހަތިންާހްސ 193,820/54އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންެޖހިފައިވާ 

) އާިއ، އެމެޓީ ެއންޓަރްޕަރިއަސްސ ޕަްރިއވެޓް ލިމިޓެުޑްނ  އަށްސަޭތަކ ވިހިރުފިޔާ ފަްނާސްސ ހަަތރުލާރި

ފާއަށް ުކއްޔަށްދީފަިއވާ މ. ލީނިއާ، ފަސްޓްްފލޯގެ ކުލީގެ ތެރެއިން ިމާހތަނަށް ުނލިިބވާ މުޙައްމަދު ުމޞްޠަ

) އާއެުކ ޖުމްލަ -/194,000 ރ. (ތިންަލއްަކ 387,820/54ރ. (އެއްލަްއކަ ނުވަދިަހަހތުަރހާސް ުރފިޔާ

ފެހެއްޓުމުން އެމެީޓ އަށްޑިަހހަތްހާސް ައށްސަޭތކަ ވިހިރުިފާޔ ފަންާސްސަހތަރު ާލިރ) އާއި މި ފައިސާ ނުދީ ހި 

އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިުބނު ގެއްލުމުގެ ަބދަލާެއކު މުަޙއްމަދު މުޞްޠަފާގެ އަތްުނ 

   ؛ޟިއްޔާެއއްަކމާއިޤަދަޢުވާުކރުުމން ަބްއލަވާފައިވާ  ހޯދުމަށް އެެމޓީ އެންަޓރްޕަރއިަސްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުން

/ މާލެ، މުޙައްމަދު ުމޞްަޠާފ އެޤަޟިްއޔާގައި ުޙކުމް  ުކަރއްވާފައިވަީނ،  [ދެންފަހެ، މ. ީސވޯލް

 : އެމެޓީ އެންަޓރޕްަރއިަސްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްްޓީރ ) އާއި، A033584(ދ.ރ.ކާޑް ނަްނބަރު

) އާމެދު އޮްތ ހިސެާބްއ ނިންމިިއުރ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ ފަރާތުން އެމެޓީ C-79/94ނަްނަބރު 

ރ. (އެއްލައްަކ ނުވަދިހަތިންާހްސ 193,820/54ރަިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަންެޖހިފައިވާ އެންަޓރޕް 
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) އާިއ، އެމެޓީ ެއންޓަރްޕަރިއަސްސ ޕަްރިއވެޓް ލިމިޓެުޑްނ  އަށްސަޭތަކ ވިހިރުފިޔާ ފަްނާސްސ ހަަތރުލާރި

ގެ ތެރެއިން ިމާހތަނަށް ުނލިިބވާ މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާއަށް ުކއްޔަށްދީފަިއވާ މ. ލީނިއާ، ފަސްޓްްފލޯގެ ކުލީ

) އާއެުކ ޖުމްލަ -/194,000 ރ. (ތިންަލއްަކ 387,820/54ރ. (އެއްލަްއކަ ނުވަދިަހަހތުަރހާސް ުރފިޔާ

އަށްޑިަހހަތްހާސް ައށްސަޭތކަ ވިހިރުިފާޔ ފަންާސްސަހތަރު ާލިރ) އާއި މި ފައިސާ ނުދީ ިހފެހެއްޓުމުން އެމެީޓ 

މިޓެޑަށް ލިުބނު ގެއްލުމުގެ ަބދަލާެއކު މުަޙއްމަދު މުޞްޠަފާގެ އަތްުނ އެންަޓރޕްރަިއަސސް ޕްރަިއވެޓް ލި

  ހޯދުމަށް އެެމޓީއެންަޓރްޕަރިއސަސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުން ދަޢުވާޮކށްފައި ވާހިނދު؛

ދަޢުވާލިބޭ މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާގެ ފަރާުތން އެެމޓީ އެންަޓރޕްަރިއސަސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ 

ފަިއސާެއއް ުނއޮންާނނެ ަކމަށްބުނެ ދަުޢވާއަށް އިްނާކުރކޮށްފައިާވކަމާއި، މުޙަްއމަުދ  ދައްަކންެޖހޭ އެއްވެސް

މުޞްޠަފާ އާއި، ެއމެޓީ އެންަޓރްޕަރިއަސްސ ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްއާމެދު އޮތް ިހާސެބއް ިނންމިއިރު ުމަޙއްމަދު 

ންޖެިހފައިވާކަމަށް ުބާނ މުޞްޠަފާގެ ފަރާުތން ެއމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަ 

) ގެ ހިާސުބ 193,820/54 ރ. (އެްއަލއްކަ ނުވަދިހަތިންާހސް ައށްސަތޭކަ ިވިހރުފިޔާ ފަނާްސްސ ހަަތުރލާރި

ރ. (އެއްލައްަކ ނުވަިދހަތިްނާހސް އަްށަސތޭަކ 193,820/54ނިންމާަފއިވާ ލިޔުމަށް ބަާލއިރު ިހާސބު ނިންަމއި 

) ގެ ޗެ ެކއް މުަޙްއމަދު މުޞްޠަފާގެ ފަރާުތްނ އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސްސ ވިހިރުިފޔާ ފަްނާސސް ހަތަރުާލރި

ޖުލަިއ  31ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަާވލުކޮށްފައިާވަކން އެިލޔުމުްނ އެނގެން ޮއންނަކަާމއި، އެ ލިޔުމުގެ ތާީރަޚކީ 

ަރިއަސްސ ކަން އެނެގން އޮންނަިއރު، އޭގެ ފަހުން މުޙައްމަދު  މުޞްޠަފާ އާއި،  އެމެޓީ އެންޓަރޕް މ.2003

މަލާތްތަކުގެ ިހާސުބ ދުވަހާއި ހަަމައށް ުކރެވިފަިއވާ މުޢާ މ.2006މެއި  31ްޕރައިވެޓް ިލމިޓެޑާ ދެމެުދ 

ނިންަމިއ ދެފަރާތުން އެްއބަސްެވފައިވާ ލިޔުމެއް ުމަޙއްމަދު މުްޞޠަފާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަަތށް ހުށަހަާޅަފިއ 

އެމެީޓ މެ ފަހުގެ ލިޔުމަކީ މުޙަްއމަދު މުޞްޠަފާގެ ފާަރތުްނ ވާކަމާއި، ިހާސބު ިނންިމކަްނ ަބޔާްނޮކށްފައިވާ އެން 

މ. ދުވަހުގެ ނިަޔލަށް ދަްއަކްނޖެހޭ ފަިއާސެގ 2006މެއި  31އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ޕްރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

) ކަމާއި ލިޔުމުގައިވާ ފައިސާ ލިބުުމްނ /85,927ޢަދަދަީކ  ރ. (ައށްޑިހަ ފަސްހާސް ނުަވސަޭތކަ ހަތާީވްސުރފިޔާ
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ޗެުކ  226643ތާރީޚް ލިޔެަފއިވާ ަނނަްބުރ  15/07/2006ާސބު ނިުމނީކަމާއި ފައާިސ ދެްއކުމުެގ ގޮތުން ހި 

މުޙައްމަުދ ުމޞްޠަފާގެ ފަރާުތްނ އެެމޓީ އެންަޓރޕްަރިއަސްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެާޑިއ ޙަވާލުކުރެުވނުަކްނ 

ގެ ލިޔުމަށްވެުރ  މ.2003ޖުލައި  31ވާ އެނގެންއޮތް ލިޔުން ކަމާއި، އެެހންަކމުްނ ދަޢުވާ އާއެކު ހުަށހަޅާފައި 

 މ.2006މެއި  31ފަހުން ުމޙަްއމަދު މުޞްަޠފާ އާއި އެެމޓީ އެންަޓރޕްަރިއަސްސ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު 

 މ.2006މެއި  31އާ ހަމައަށް ިހސާބު ިންނމާފައިވާކަން އެނޭގ ލިޔުމެއް އޮތުމުން ފަހުގެ ލިޔުްނކަމުގައިވާ 

  މާަފއިވާކަން ެއނގޭ ލިޔުން ޝަރީޢަުތން ަބލައިގަންަންނޖެހޭ ކަމާއި؛އާ ހަމައަށް ިހާސބު ިނން

މިެއ  31މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާގެ ފަރާުތްނ އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ރ. (އަށްޑިހަ ަފްސހާސް ނުަވސަތެަކ -/85,927މ. ދުވަހުގެ ނިޔަަލށް ދައްކަންެޖހޭ ފަިއސާގެ ޢަދަދަކީ 2006

ރުފިާޔ) ކަމާއި ިލޔުމުގައިވާ ފަިއސާ ިލބުުމން ިހސާބު ނިމުީނކަާމއި ފަިއސާ ދެްއކުމުގެ ގޮތްުނ ހަތާީވސް 

ޗެކު މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާގެ ފަރާުތން އެމެީޓ  226643ތާރީޚް ލިޔެފައިވާ ަނންބަރު  15/07/2006

ުޔމުން އެނގްެނ އެންަޓރޕްރަިއަސސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑާިއ ޙަވާލުުކރެުވނުކަން ިއސްވެ ުބެނވިދިޔަ ލި

ގެ  (ފައިސާއަްށ ބަދަލުުކރެޭވގޮތުގައި ގެްނގުޅޭ ލިެޔކިުޔމާބެހޭ ާޤނޫުނ) 16/95ޤާނޫނު ަންނބަރު އޮްނަނކަމާއި، 

ވަނަ މާއްދާ އަށް ަބލާިއރު ޗެކަީކ އެއްވެސް ޝަުރޠަކާނުަލއި ފަިއސާ ދޫކުރުމަްށ ބޭންކު ވިޔަާފރިުކާރ  21

) ފަރާތްަތކަށްެދވޭ އަމުެރްއަކމާއި އަދި އެ  އީ ފަިއާސއަްށ ބަދަުލުކރެޭވ ލިޔުމެއް (ެނގޯޝަބަލް ިއންސްްޓރޫަމްނޓެއް

މަސްދުަވހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެްއ ަކނޑައެޅިފައިާވ  6ކަމާއި، ައިދ ޗެަކީކ ދޫުކރި ާތީރުޚްނ ފެށިގެން 

ްޕރަިއވެޓް އެްއޗެްއކަން އެނެގން އޮެވފައި، ެޗކަށް ފައިސާ ލިބިަފއި ނުާވކަމުގައި އެމެޓީ ެއންަޓރްޕަރިއަސްސ 

ިއސްވެ ބުެނވިދިޔަ ެޗކަްށ ެއކަުއންޓްގައި ފަިއސާ ނެތުމުގެ ަސަބުބްނ ލިމިޓެޑުން ޝަރީޢަތުގިައ ުބނާިއރު، 

ފައިސާ ނުިލިބ ބަުއްނސްވެފައި ވާކަން ުނވަތަ ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ބެްނަކކަށް ހުށަހެޅިކަން ުނވަތަ ނޫްނަކްނ 

ަތ ނަަކލެއްވެސް އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް އެނގެން ނެތުމުގެ އިތުުރްނ ޗެކުގެ ައޞްލު ނުވަ

ލިމިޓެޑްގެ ފާަރުތން ޝަީރޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމާއި، އެ ޗެަކށް ފައިސާ ލިބިފައި ނުާވކަން އެމެޓީ 
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އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ޘާބިުތކޮށްިދުނމަށް އެއްެވްސ ހެއްެކއް ައިދ 

ާނއެއް ުހށަހަޅާފައި ުނވުމުން މުަޙްއމަދު މުޞްަޠފާ އާއި، އެެމޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެާޑ ަޤރީ

މ. ދުވަހާިއ ހަމައަށް ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ިހާސބު ިނންމައި ދެަފާރތްުނ 2006މެއި  31ދެމެދު 

އެމެޓީ ެއންަޓރޕްަރިއސަސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓަެޑްށ އެްއަބސްެވފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ެޗކުގެ ފަިއސާ 

ނޑައެެޅްނ ނެތަތީވެ އިސްވެ ބުނެވިިދޔަ ިހާސާބިއ  ލިބިފައި ނުވާކަން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަުކްނ ކަ

ގުޅިގެން މުަޙއްމަދު މުްޞޠަފާގެ ފަރާތުން އެމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއަސްސ ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފަިއސާެއްއ 

  ްތކަމުގައި ަކނަޑއަޅައި؛ނަގައިދެވެން ނެ

އެމެޓީ ެއްނޓަރްޕރަިއަސްސ ްޕރައިެވޓް ލިމިޓެޑުން ުމޙައްަމދު މުޞްޠަާފއަށް ކުްއޔަްށދީފައިވާ 

މ.ލީިނއާ، ފަސްޓްފްލޯގެ ުކލީގެ ތެެރއިްނ މިހާތަނަްށ ނުލިބިވާކަމަްށ އެމެޓީ އެްނޓަރްޕރަިއަސްސ ްޕަރއިވެޓް 

) އަކީ ުމޙައްަމދު މުޞްޠަާފ ރ. (އެްއލައްކަ ނުވަ-/194,000ލިމިޓެޑުން ުބނާ  ދިހަހަތުަރހާްސ ރުފިޔާ

އެފަރާަތށް ަދއްކަންޖެޭހ ފަިއސާެއއްތޯ ަބލާއިރު، މ. ލީނިއާ އާއި، މ. ލީިނާއ ދެުކުނބައި ގައި ހަދަުމްނދިަޔ 

ދުވަހުން  2003އޮކްޓޯަބރ  09ބުިރ (ގްަރުއންޑް ފްޯލރ، ަފސްޓް ފްޯލރ، ެސަކްންޑ ފްލޯރ)  3ޢިމާރާތުގެ 

މަްސ ދުވަހުެގ މުއްދަތަްށ މުަޙއްމަުދ މުޞްޠަފާގެ ފަރާުތްނ އެމެޓީ  11އަަހާރިއ  9ފެށިގެން 

އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކުްއޔަށް ދިނުމަށް ެއްއބަސްވެފައިާވަކމާއި، ުބނެވިދިޔަ މުއްދަުތގެ 

) ގެ ރޭުޓްނ އެމެޓީ ެއންޓަރޕަްރިއަސސް -/17,000ކުލި ަމހަުކ  ްޕރަިއވެްޓ  ރ. (ސަާތަރހާސް ރުފިޔާ

ވަނަ މާއްާދއިން އެނގްެނ  5ލިމިޓެޑުގެ ފާަރުތން މުަޙްއމަދު މުޞްޠަފާއަށް ލިބިފައިވާކަން އެއްބަްސވުމުގެ 

 09މަސްދުވަުހގެ މުއްދަތު  11އަހަާރއި  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންޮކށްފައިވާ  4އޮްނަނކަމާއި، އެއަްބސްވުުމގެ 

މ. ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި ވާކަމާިއ، 2013ޓޯބަރު އޮކް 8މ. ދުވަހުން ފެށިގެްނ 2003އޮކްޯޓބަރު 

މ. ދުވަހާއި ހަަމއަށް ކުރެވިަފއިާވ 2006މެއި  31އެމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ދެމެދު 

މުޢާމަލާތްތަުކގެ ހިސާުބ ނިންަމއި ދެފަރާތުްނ ެއއަްބސްވެފައިވާ ލިޔުމަށް ބަާލއިރު މަުޙއްަމދު މުޞްޠަފާގެ 



  HC-A/199/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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) ގެ މަގުން -/5,000ުތން މ. ލީނިއާ ގެ ފަސްޓް ފްލޯގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު ފަރާ ރ. (ފަްސާހސް ުރފިޔާ

މ. ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުލީގެ ފަިއާސ 2006މެއި  31އެމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް 

ފްލޯ އެމެޓީ އެްނޓަރޕްރަިއަސްސ ނިންމާަފއިވާަކން އެލިޔުުމްނ އެނގެން އްޮނަނކަމާއި، ޢިމާރާތުގެ ފަސްޓް 

) ގެ މަގްުނ -/5,000ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑުގެ ފާަރތުން ުމޙައްަމދު މުޞްޠަފާ މަހަކު  ރ. (ަފްސާހސް ރުިފޔާ

ދަޢުވާގައިވާ މުއްދަތުގައި ކުއްޔަށް ހިަފއިގެން އުޅުުނކަން ުމަޙއްަމދު މުޞްޠަފާގެ އިޢުތިރާފުން ޝަރީޢަަތށް 

  އެނގެން ޮއްނނަކަާމއި؛

ތުގެ ފަސްޓް ފްލޯ އެމެޓީ އެންަޓރޕަްރިއަސްސ ޕްރަިއވެްޓ ލިމިޓްގެ ފަރާުތްނ މުަޙއްމަުދ ޢިމާރާ

) ގެ މަގުްނ ކުްއޔަށް ީދފައިވާކަަމށާއި، -/5,000މުޞްޠަފާއަްށ މަހަުކ  މ. ވަަނ 2009ރ. (ފްަސާހްސ ރުިފޔާ

) ނުލިބި ވާކަމަށާއި، ރ. -/34,000އަަހުރކުީލގެ ތެެރއިން  މ. ވަނަ 2010(ތިީރްސ ހަަތުރާހސް ރުފިޔާ

މ. ވަަނ 2011ރ. (ިތީރްސފަްސާހސް ުރފިޔާ) ނުިލިބ ވާކަމަށާއި، -/35,000އަހަރުގެ ުކލީގެ ތެެރއިްނ 

މ. ވަަނ 2012ރ. (ފަްނާސްސާހސް ރުިފޔާ) ނުލިބި ވާކަމަށާއި، -/50,000އަހަރުގެ ުކީލގެ ތެެރއިްނ 

ރ. (ަހތްދިހަފަސްާހްސ -/75,000މ. މާިރޗް މަހުގެ ނިޔަަލށް ކުލީގެ ގޮތުގައި 2013އަަހުރން ފެށިގެން 

) ުނިލބި ވާކަމަާށއި، އެެހންކަމުްނ އެކުޖުމްލަ  )  -/194,000ރުފިޔާ (އެއްލަްއަކ ނުވަދިހަހަަތުރާހސް ރުިފޔާ

ޝަރީޢަތުަގއި  ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިެބންެޖހޭކަމުގައި ެއމެޓީ އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

) ގެ މަގުން ދަޢުވާގައި ކުިލ -/5,000ބުނެަފއިވާިއުރ، ޢިމާރާތުގެ ފަސްޓް ްފލޯ މަހަކު  ރ. (ފަްސާހސް ރުފިޔާ

ލިބިގަތުމަށް އެދިފައިވާ ުމްއދަތުގައި މުޙައްމަުދ ުމޞްޠަާފ ބޭުނންކޮށްފައިވާަކން ުމޙައްމަުދ މުޞްޠަފާގެ ަބުހްނ 

ކުލި މަުޙއްަމދު މުޞްޠަފާގެ ފަރާތުން އެމެޓީ އެންަޓރޕްރައިަސްސ  އެނގެން އޮވެފައި، އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ

ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް ދަްއކާފައިވާަކން މުހައްމަދު ުމޞްޠަފާގެ ފަރާުތން ަޝީރޢަތަށް ޘާބިުތޮކށްދެވިފައި ުނވާތީ، 

) އަކީ ުމޙައްަމދު ރ. (އެއްލައްަކ ުނވަދިހަހަތުަރހާސް ރުފިޔާ-/194,000ކުލީގެ ގޮތުގައި އެދިފައިވާ އެކުޖުމްލަ 

މުޞްޠަފާގެ ފަރާުތން އެެމޓީ އެންޓަރްޕަރިއސަސް ޕަްރއިވެޓް ލިިމޓެޑަށް ދައްަކންޖެހޭ ފަިއާސަކން މަދަނީ 



  HC-A/199/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ

  
  
  

:، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެނަންަބރު ދޮރާީށ،  3ތީމްގޭ ހިނގުްނ، އާބުރުޒު  ،ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު   3316471 ފެކްސް:، 3325029 ޯފން
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މިންަގނުޑްނ ޝަރީޢަތަްށ ޘާބިތުާވކަުމގައި ަކނޑަައޅައި؛ ނަމަވެސް ަފިއާސ ނުިލބުމުގެ ަސބަބުން އެމެީޓ 

ނު ގެއްލުން ަޝީރޢަތަށް ޘާބިުތޮކށްދެވިފައި ުނވާތީވެ ދަޢުވާގަިއ އެންަޓރޕްރަިއަސސް ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބު 

އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަަދލު މުޙައްަމުދ މުޞްޠަފާގެ އަތުން އެެމޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސްސ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑަްށ 

  ނަގައިދެވެން ނެްތކަމުގައި ަކނަޑއަޅައި؛

) އެމެޓީ ރ. (އެއްލަްއކަ ނުވަިދހަ -/194,000އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ  ހަތަރުާހްސ ރުފިޔާ

މ.) ފެށިެގްނ 2016ފެްބރުައީރ  11އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިދިނުަމށްޓަކައި ިމައދުން (

) މަސްދުަވުހގެ މުއްދަތުގައި އެމަހަކަްށޖެހޭވުަރ މަުދވެގެން އެމަަހކު ސިވިްލ ކޯޓަށް ދައްަކިއ  03 (ތިނެއް

/ މާލެ : ، ޚަލާްޞކުރުަމށް މ. ސީޯވލް  ) އަށް ައންަގއި A033584މުޙައްމަުދ މުޞްޠަފާ (ދ.ރ.ާކޑް ނަންބަރު

.] މިފަދަިއން ަކން އެަޤޟިއްޔާގެ ަޝރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޕޯުޓން އެނގެން އޮވެއެވެ.   ުޙކުމްކޮށްފީެމވެ

 Cv-C/2013/1839އިސްެވ ބަޔާންުކރެުވނު ގޮތުގެ މަތީން ސިިވލް ކޯޓުގެ ނަންަބުރ  - 02

ކުްމކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެޤަިޟއްާޔ ިނންމަވާފަިއވަނީ ޝަރުީޢ ާޤނޫީނ ުއޞޫލާ ޚިލާފަްށ ޤަޟިއްޔާގަިއ ޙު 

ގެ ފަރާުތްނ އްަނނަނިވި އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއސަސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްކަމަށް ުބނެ ިއސްތިުއނާފުުކރުމަށް 

. ުނކުތާ ފާހަގަކޮށް އެ ުނކުާތއާެމދު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަ   ޖިލީހުގައި ވާހަަކަދްއކާފައިވެއެވެ

 :ީއި މުޙައްަމުދ އެމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާގައި  2003ޖުލައި  31 އެ ނުކުތާއަކ

އެމެޓީ އެްނޓަރްޕަރިއަސްސ މުޞްޠަފާއާ ދެމެދު ލިޔެ ޮސިއުކރި ެއްއބަސްވުމުގެ ަދށުން ުމޙައްަމދު މުޞްޠަފާ 

ނުެދއްިކުހިރ ފައިސާެގ ތެެރއްިނ އެއްެވްސ މިންވަރެްއ އެެމީޓ ، ްނެޖހިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްކަ

އެންަޓރްޕރަިއަސްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދެްއިކކަން ޝަރީޢަތަށް ާޘބިުތކޮށްދެވިފައިނުވާިއރު، ެއ 

ނަޑއެޅުއް  ުވްނ ޤަޟިއްޔާގަިއ ުކރައްވާފަިއވާ ޙުކުމުގަިއ އަެޙއްޤު ަނގައިދެވެން ެނތްކަމަށް ަކނޑައެޅުއްވި ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި  42ވަނަ މާއްާދގެ (ށ) އާއި  62ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހިޫރއްާޔގެ ޤާނޫުނައާސީސގެ 

. ޚިލާފްވެފައިވާކަމަށް   ބުނެ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ނުކުާތއެވެ
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ޤަޟިްއޔާގެ ޝަރީަޢތް ނިމުނުޮގތުގެ  Cv-C/2016/1839 ސިވިްލ ކޯޓުގެ ނަންަބރު - 03

ގެ އެމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއަސްސ ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްިއސްތިުއާނފުކުރުމަށް ެއދި  ިރޕޯޓަށާއި، އެ ޤަިޟއްޔާ 

ފަރާުތން ހުަށހަޅާފައިވާ ުނކުތާއަާށއި، ެއ ނުުކތާއާ ުގޅިގެން ދެފާަރތުން ދިވެިހާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ 

އުންަތކަްށ ޝަރުޢީ ޤާޫނީނ މަޖިލީހުގައި ދައްކާަފއިވާ ވާަހކައަށާއި، މައަްސލަާއ ގުޅުންހުިރ އެންމެަހިއ ލި

.   ހަމަތަކުގެ މަިތން ރިޢާޔަްތޮކށް ބަލާިއރު ައންަނނިވި ކަްނތައްތައް ޝަރީޢަތަށް ފާަހގަުކރެވެއެވެ

މައްސަލައަީކ އެމެީޓ އްިސތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިިމވާ މަްއަސލައަށް ބަާލިއރު ިމ  (ހ)

ދައްކަންޖެިހ ނުދަްއކާާވ  މަދު މުޞްޠަފާއެންަޓރޕްރަިއަސސް ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް، މ. ީސވޯލް މުހައް

ެއމެޓީ އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑުން ުމަޙއްމަުދ މުޞްޠަފާގެ ފައިސާގެ ޢަދަދުތަކެްއ ހޯުދމަށް އެދި 

މައްޗަށް ދަުޢވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްަކމާއި، މި މައްސަލައިަގިއ މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާގެ ފަރާުތން އެމެޓީ 

ިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑުން ހޯދުމަްށ އެދިފައިވަނީ އެ ުކންފުްނަޏށް މުޙައްމަުދ މުޞްޠަފާގެ އެންަޓރޕްރަ

ރ. (އެއްަލއްކަ ނުވަިދަހތިންާހސް އަށަްސތޭކަ ވިހިުރފިޔާ ފަްނސާސް 193,820/54ފަރާުތން ދަްއކަްނޖެހިފައިާވ 

) ާއއި އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއސަްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަ ރާތުން މުަޙއްމަދު މުޞްޠަފާއަށް ހަަތރުލާރި

ރ (އެއްލަްއަކ -/194,000ކުްއޔަްށދީފައިވާ މ. ީލިނއާ ުފރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ކުލީގެ ެތެރިއން ނުލިބިވާ 

) އާެއކު ޖުމްލަ  ރ. (ތިންލަްއކަ ައށްޑިހަ ހަތްާހްސ އަްށސަޭތކަ 387,820/54ނުވަދިހަ ހަަތުރ ާހްސ ުރފިޔާ

) ކަާމއި؛ވިހި ރުފިޔާ ަފންާސްސ ހަތަރު ލާ    ރި

ރ. (ެއއްލަްއކަ ނުވަދިަހ ހަަތުރ -/194,000މީގެ ތެެރއިްނ ކުލީގެ ގޮތުަގއި ހޯދުމަްށ ަދޢުވާކޮށްފައިވާ 

) އަކީ ުމަޙްއމަދު މުޞްަޠފާގެ ފަރާތްުނ އެމެޓީ ެއންޓަރްޕަރިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑަށް  ހާސް ރުފިޔާ

ރ. (އެއްަލއްކަ 193,820/54ފައިސާ ކަަމށާއި، ޭއގެ އިުތރަްށ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ލިބިޭދންޖެޭހ 

) ނަގައިދެވެްނ ނެތްކަމަްށ ސިވިލް ޯކޓުގެ  ނުވަދިހަިތންހާސް އަްށސަޭތކަ ވިހިރުފިާޔ ފަްނާސްސ ހަތަރުލާރި

. Cv-C/2016/1839ނަްނަބރު    ޤަޟިްއޔާގައި ުޙކުްމުކަރއްވާފައިވާަކން ެއނގެން އޮވެއެވެ
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) 193,820/54 )(ށ ރ. (އެއްލައްަކ ުނވަދިހަތިްނާހްސ އަށްސަޭތަކ ވިހިރުފިޔާ ަފްނާސްސ ަހތަރުލާރި

އަކީ އެމެޓީ އެންަޓރްޕަރިއސަސް ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލިެބންޖެހޭ ފަިއސާ ކަމަާށއި އެ ފަިއާސައީކ 

ލިމިޓެޑަށް ދައްަކންެޖޭހ  މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާ އެިކ ދުވަސް މަތިން އެމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއަސސް ްޕރަިއވެޓް

ފައިސާގެ ިހސާބު ިނންިމ އިރު ެއމެޓީ އެންަޓރްޕަރިއސަްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މަުޙއްަމދު މުޞްޠަފާގެ 

މ. 2003ޖުލައި  31ފަރާުތން ަދްއކަްނޖެހޭ ބާީކ ޢަދަދުކަމަާށއި، މި ފަިއާސ ދަްއކަިއ ަޚލާްސކުރުމުެގ ގޮތުން 

އި ުމޙައްމަދު ުމޞްޠަފާގެ ފަރާުތން އެ ަފއިާސ އެމެޓީ އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ގައި ިހާސބު ނިންމާަފއިވާ ލިޔުމުގަ

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިބިފައިާވކަމަށް ބުނެަފއިވީނަމަވެސް އެ ފައިސާ ލިިބފައިނުވާކަމަާށއި، މުޙައްަމުދ 

އެ ފަިއާސއަީކ މުޞްޠަފާގެ ފަރާުތން އެ ފަިއސާ ދެްއކި ކަމަށް އެއްެވސް ހެްއެކއް ހުށަހަޅާަފއިނުާވކަމުން 

  އެމެޓީ އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ލިެބންޖެހޭ ފަިއާސއެއްަކމަށް ުބނެަފއިވާއިރު،

މ. ގައި ިހާސުބ ނިންމާަފއިވާ ލިޔުމަށް ބަާލިއރު، އެ ިލޔުމުގައި ޮސއި ކާުރ 2003ޖުލައި  31

(އެއްލައްަކ ުނވަދިހަތިްނާހްސ އަށްސަޭތަކ ވިހިރުިފާޔ ފަންާސްސ ރ. 193,820/54ވަގުތުން ފެށިގެން 

) ދެއްކުމުގެ ޮގތުން ސްޓޭްޓ ބޭްނކް އޮްފ އިންިޑއާގެ މާލެ ްބާރންްޗ ނަްނަބރު  ގެ ޗެކް  487899ހަަތރުލާރި

މ. ދުވަހާ ހަމަައށް  މުޙައްމަދު 2006މެއި  31ހަވާލުކޮށްފަިއވާކަން އެ ލިޔުުމން ެއނގެން އޮންަނަކާމއި، 

މުޞްޠަފާ އާއި އެމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަަކްށ 

ދައްަކންެޖހޭ ފަިއސާ ދެްއކުމުގެ ގޮތުން ދެފަރާތް ދެމެދު އެއަްބސްެވ ހިސާުބ ނިންިމކަްނ އެނގޭ ލިުޔެމްއ 

އާ ަހަމއަށް   2006މެއި  31ގަިއވާ ގޮތުން މުޙައްމަުދ ުމޞްޠަފާގެ ފަރާުތްނ ހުށަަހޅާފައިވާކަމާއި، އެލިޔުމު

(އަށްިޑަހ  85927/-އެމެޓީ އެންަޓރްޕރައިަސްސ ޕަްރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާ ދަްއކަންެޖހޭ 

) ދެްއކުމުގެ ގޮތުން  (ހަާހްސ ަހަސޭތަކ އަށްިޑހަ ަހ  6686/93ފަްސާހސް ުނވަ ަސތޭކަ ަހތާވީސް ރުފިޔާ

) އެމެީޓ އެންޓަރްޕަރިއސަސް ޕްަރއިވެޓް ލިމިެޓޑަށް ލިބިފަިއވާކަމަށާއި ެއ ޑޮލަރު ނުވަދަިހ ތިްނ ެސން ޓް
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:   www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް
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މ. އާ ހަމައަްށ މުޙައްަމުދ މުޞްޠަފާގެ ފާަރތުން އެމެީޓ 2006މެއި  31ފައިސާ ލިުބމުން 

  އެންަޓރޕްރަިއަސސް ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ދަްއަކްނޖެހޭ ހިސާުބަތއް ނިމުނީ ަކމަށް ބުނެަފިއވާކަމާއި،

ން ނަމަެވސް އެފަދަ ެއއްބަސްވުެމއް ވެފައިނުވާކަަމށާއި އެ ލިުޔމަކީ އެމެޓީ އެންަޓރޕްރަިއަސްސ އެހެ 

ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑް ގަބޫުލކުާރ ިލޔުމެއްޫނންކަމަށް އެމެޓީ ެއންަޓރްޕަރިއަސްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

  ބުނެަފއިވާކަާމއި، 

ގައި ސޮިއކޮްށފައިވަނީ ެހކިްނެގ އިސްވެ ިއޝާރާްތުކރެުވނު ިލޔުމަްށ ބަާލިއުރ އެ ިލުޔމު

ޙާޟިރުގަިއކަމާއި، އެ ލިުޔމުގައި އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުްނ ޮސއި ކޮށްަފއިާވ 

އާދަމް ަނީސރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދީފައިވާ ބަާޔނުގައި މުޙައްަމުދ މުޞްޠަފާގެ ފަރާތުން ަހވާލުކުރި ެޗާކިއ 

އި، ައދި ެއ ޗެކް އެމެޓީ އެންޓަރޕްރަިއަސްސ ްޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ަހވާލުކޮށްފައިާވކަމަްށ ޙަވާލުވެފައިވާ ކަމަށާ

ބުނެަފއިވުމުން އެފަދަ އެްއަބސްވުމެއް ވެފައިވާ ކަމަްށ ބެލެވޭއިުރ  އެމެޓީ ެއްނޓަރްޕރަިއަސްސ ްޕަރއިެވޓް 

ރ. (އެއްލަްއކަ 193,820/54 ލިމިޓެޑުގެ ފާަރތުން މަުޙްއމަދު މުޞްޠަފާގެ އަތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ

) އަކީ  އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ނުވަދިހަިތންާހްސ އަްށަސތޭކަ ވިހިރުފިާޔ ފަްނާސްސ ހަތަރުާލރި

  ލިމިޓެޑްއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާަކމަށް ބެެލވެއެވެ.

ުދ އޮްތ މުޙައްަމދު މުޞްޠަފާއާއި އެމެޓީ އްެނޓަރްޕރަިއަސްސ ްޕަރިއވެޓް ލިމިޓެޑް އާ ދެމެ(ނ) 

ިހާސބު ިންނމުމުގެ އެއްވެސް ާބެރއް އެމެޓީ އެންަޓރޕަްރިއަސްސ ްޕރަިއވެޓް ލިމިޓެޑްއިން އާދަމް ަނީސރަށް 

ދީފައިނުާވކަމަށާއި، މުޙަްއމަދު މުޞްޠަފާގެ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމުގައި އާދަމް ނަީސުރގެ ފާަރުތްނ 

ަކމަށާއި، އެފަދަ ނިންމުެމއް ނިންމުުމގެ ބާރު ާއދަްމ ޮސިއކޮށްފައިަވނީ ކުންފުީނގެ ހައިޘިއްޔަތުން ޫނން 

ަނީސރަްށ ެއމެޓީ އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްގެ ފާަރތުން ލިބިދީަފއިނުާވކަމަށާިއ، އެހެންކަމުްނ 

މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާގެ ފަރާުތްނ ޝަީރޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުން އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސސް ްޕރަިއވެޓް 

  ޓެޑްގެ ފާަރތުން ޤަބޫލުނުުކރާކަަމށް ބުނެަފއިވާަކން އެނގެްނޮއްނނައިރު،ލިމި



  HC-A/199/2016ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ޤަ
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އެމެޓީއެންަޓރްޕރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑްއާއި މުޙައްމަުދ ުމޞްޠަފާއާ ެދމެދު ވެފައިވާ ނަންަބރު 

MC/C-208/2003  ގައި އެކުަލވާލައިފައިވާ "އެއް ފަރާުތން ައނެއް  2003ޖުލައި  31އެގީްރމެންޓް އާިއ 

" ގައި ވްެސ ޮސއި ކޮްށފައިވަނީ އާދަމް  ފަރާތަށް ދަްއކަންޖެޭހ ފަިއސާގެ ިހާސުބ ނިންމި ޮގތުގެ ލިޔުން

ވަަނ  2ަނސީުރކަން އެނޭގކަމާއި، އަދި ހަަމއެެހންމެ ުމަޙއްމަދު މުްޞޠަފާގެ ފަރާުތން މ.ީލނިާޔ ގެ 

ލިމިޓެޑުން ބަަލއިެގންފައިވަނީ ެވްސ  ފަންގިފިލާއަްށ ދައްކަންޖެޭހ ކުލި އެމެޓީ އެންޓަރޕްަރިއސަސް ްޕަރއިވެޓް

ވަނަ ދުވަހު  2015ނޮވެމަްބރ  23އާދަމް ަނީސރު ކަމަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ިލޔުންަތުކން އެނެގންއޮންަނކަމާއި، 

އާދަމް ަނީސރުގެ ފަރާތުްނ ސިވިލް ޯކޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ދީަފއިވާ ބަާޔނުގައި ާއންމު ގޮތެއްގަިއ 

އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއސަސް ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްަކންޖެހޭ ފަިއާސއާ ޙަވާލުވުމަށް މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ 

މުޙައްމަދު ުމޞްތަފާގެ ފާަރތުން ގުޅީަނ އާދަމް ނަީސރަށް ކަމަށާއި، ފައިާސ، ނުވަތަ ޗެކާއި ޙަވާލުވެފަިއ 

އިސާ ނުވަަތ ޗެކާއި ޙަވާލުވާ މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާގެ އަތުގައި އޮްނަނ ފޮތެއްގައި ލިޔެފައި ސޮިއ ކޮށްފައި އެފަ

ކަމަށް އާދަްމ ަނސީރުެގ ފަރާުތން ބުނެަފއިވާކަާމއި، އެމެޓީ އެންަޓރްޕރަިއސަްސ ޕްަރިއވެޓް ލިމިޓެޑްެގ 

ފަރާުތން ެއކި ފަރާތްަތުކން ެއ ކުްނފުންޏަްށ ަދްއކާ ފައިާސ ބަަލއިގަތުމުގެ ބާރު ާއދަމް ަނީސަރށް 

ްސ ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑުްނ އްިނާކރުނުުކާރއިރު، އެމެީޓ ދިފައިވާކަމަްށ އެމެޓީ އެންޓަރްޕަރިއސަ 

އެންަޓރޕްރަިއަސްސ ްޕަރއިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ  ބޯުޑ ރިޮޒލިުއޝަަނކްުނ އާދަްމ ނަސީރަްށ 

އެމެޓީއެންަޓރްޕރަިއަސްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު ުމޞްޠަފާއާއި ދެމެދު އޮތް ިހާސބު ިންނމުމުގެ 

މީގެ ުކރިންވެސް މުޙައްަމދު މުޞްޠަފާގެ ފަރާުތްނ އެމެޓީ އެންަޓރްޕަރިއަސްސ  ބާރު ދީފަިއުނވިނަމަވެސް

ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެޑަށް ދޭްނޖެހޭ ފަިއާސާއއި އާދަްމ ަނީސރު ޙަވާުލވެފައިވާކަމަްށ އާދަމް ަނސީރު ުބނެަފއިވާ 

ެޖޭހ ފަިއާސ ކަމާއި، ެއިކ ފަރާތްަތުކން އެމެީޓ އެންޓަރްޕަރިއަސސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދައްަކން

ބަލައިގަތުމުެގ ބާރު އެެމޓީ އެންޓަރްޕަރިއަސްސ ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑްގެ ފަރާުތްނ އާދަމް ަނސީރަްށ 

ދީފައިވާކަމަްށ ބުނެފައިވުުމން އާދަމް ނަސީރުެގ ފަރާުތން ފަިއސާއާިއ ޙަވާލުވެ އެ ލިޔުމުގައި ޮސއި ކޮށްފައިަވީނ 
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ކަާމިއ އެެހްނނަމަވެްސ އެމެޓީ ެއންޓަރޕްރަިއަސްސ ްޕރަިއވެޓް އާދަމް ަނސީރުގެ އަމިއްަލ ހަިއޘިއްަޔުތން ނޫން 

  ލިމިޓެޑްގެ ފާަރތުން ކަމަްށ ބެލެވެއެވެ 

ޤަިޟްއޔާގައި ުކރަްއވާފައިވާ ޙުުކމަްށ  Cv-C/2013/1839ސިވިްލ ކޯޓުގެ ނަންަބރު ، ވީމާ

ާރއްޖޭގެ ހަިއޯކޓުގެ ބަދަލުގެްނަންނޖެހޭފަދަ ަޝރުޢީ ާޤޫނީނ ސަބަެބއް ނެްތކަމަށް ިމ މައްސަލަ ބެލި ދިވެހި 

. ނޑިާޔުރްނ އިއްތިފާޤުވެެއވެ   ފަ

  

  

 :ްޙުކުމ  

ދެންފަހެ، ިއސްވެފާހަގަ ުކރެުވނު ނުުކާތތަކުގައި ަބާޔނުްކރެުވނު ަކންަކްނ އެގޮތަށް ހުރުާމއެުކ، 

ހުަށހެޅުނު މަްއަސލަ ބައްލަަވއި އެ ކޯޓްުނ ޤަޟިއްޔާގައި  Cv-C/2013/1839ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު 

ކުރައްވާފައިާވ ުޙކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންެޖހޭފަަދ ޝަރުޢީ ޤާޫނނީ ަސަބބެއް ނެްތކަަމށް ދިވެިހރާްއޖޭގެ 

. ނިޑޔާުރންގެ މަޖިީލުހގެ އިއްތިފާޤުން ަކނޑައަޅައި، ޙުކުމްކޮްށފީމެވެ   ހަިއކޯޓުގައި މިޤަޟިއްޔާ ެބލި ފަ

  


