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 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތް 

 SC-A/04/2019 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:: �

  ގދ. ތިނަދޫ، އިޝަތު އިޝާން، ގަހާކޯޅި ޢާ  ކުރާ ފަރާތް:އިސްތިއުނާފު   �

 ލިމިޓެޑް ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް  ފަރާތް:: އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ   �

 ތަރިކަ މައްސަލައިގެ ބާވަތް:: �

 އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުން   :މައްސަލަ އައިގޮތް   �

 2018އޮކްޓޫބަރު  12 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:: �

 2019 ޖަނަވަރީ  30 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚު:: �

 2020 ވެންބަރު ނޮ  25 ނިމުނު ތާރީޚު:: �

  މައްސަލަބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް:: �

ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން،

 އިބްރާހީމް 

 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ 

 2018 މާރިޗު  07 ނު ތާރީޚު:ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވު   �HC-S-A/05/2018 ނަންބަރު:: �

2018ސެޕްޓެންބަރު  12 ނިމުނު ތާރީޚު:: �ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ކޯޓު:: ނިންމި   �
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. ރު ޑރފަނޑިޔާއަދި  ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު(ގެ ރައުޔު ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން 

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި) މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 ތަޢާރުފު 

ޔާ ޤަޟިއް HC-S-A/05/2018ބަރު ން ނަމައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  މި .1

 ތު އިޝާންޢާއިޝަ، ގަހާކޯޅިތިނަދޫ /  ގދ.ބުނެ  ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް

އުނާފު އިސްތި " ނުވަތަ "ޢާއިޝާތު އިޝާން ފަހުން " (މީގެ )A044642 :ބަރުން (އައިޑީ ކާޑު ނަ

ޅި ހެ ށަފަށް ހުސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާގެ ފަރާތުން ) " ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތްކުރި ފަރާތް 

          ޑް  ލިމިޓެއިެވޓްޕްރަ ހުންގާނުމައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ  މައްސަލައެކެވެ. މި 

ނުވަތަ " ޑް ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ "ފަހުން  (މީގެ )C-0153/2010 :(ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

  އެވެ.ކަމަށް ބުނެފައިވާ ފަރާތް) " ފަރާތް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ "

 އްސަލަ މަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބެލި ތަރިކައިގެ (ގދ. ތިނަދޫ) ތިނަދޫ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ 

 2015 ންބަރުޑިސެ  30އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާ ، ހާކޯޅިތިނަދޫ / ގަ ގދ. .2

 ،ޓަށް ކޯގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް  ،އެދި ތަރިކަ ބަހައި ދިނުމަށް ގެ ނިޔާވެފައިވާތީ، އޭނާ

 މިލްޒާ  .ޑރ، ހާކޯޅިތިނަދޫ / ގަ ކުރެ ގދ. ވާރިޘުން މުޙުސިން މޫސާގެއަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލް 

 އެ  ޤަޟިއްޔާއިން Q10C/2016/132ބަރު ންކޯޓުގެ ނަ  ޅުމުން، އެހެސިން ހުށަޢަބްދުލް މުޙު

 މައްސަލަ ބަލާފައިވެއެވެ.

ޙައްވާ އަނބި މުޙުސިން މޫސާގެ ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ ހުވަފަތް  ޢަބްދުލް އަލްމަރްޙޫމް .3

(ދޭއް) ފިރިހެން ދަރިންކަމުގައިވާ މޫސާ މަނިކުފާނާއި މުޢުތަޞިމް ޢަބްދުލް  2ޒާހިރާއާއި، 

މިލްޒާ ޢަބްދުލް މުޙުސިންއާއި  (އަށެއް) އަންހެން ދަރިންކަމުގައިވާ ޑރ. 8 ،ސިންއާއިމުޙު

ޢާއިޝަތު އިޝާންއާއި ފާޠިމަތު ހިންދު ޢަބްދުލް މުޙުސިންއާއި ހަނާ ޢަބްދުލް މުޙުސިންއާއި އާމިނަތު 
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މުނާ ޢަބްދުލް މުޙުސިންއާއި މަހާސިން ޢަބްދުލް މުޙުސިންއާއި މަރްޔަމް ޝަޒުނާ ޢަބްދުލް  ހަވާއުއާއި

ޤަޟިއްޔާގައި ހެިކންގެ ހެކިބަހުން  ޘުންކަން އެ(އެގާރަ) ވާރި 11ޖުމްލަ  އެކު،މުޙުސިންއާ

 ސާބިތުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކިޔުނު  ހާކޯޅި އެވެ ތިނަދޫ / ގަ .ގދ ހުށަހެޅިފައިވާ  ބަހަން މެދުގައި ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތަރިކައިގެ .4

 ރައިވެޓް ގާނު ޕްގޯތީގައި ހުން އެ ބަހައިދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ގޯތި ވާރިޘުން އެއްބަސްވި ގޮތަށް 

 އި ނިކުފާނާސާ މަ މޫ ކުރެ  ފިހާރަ ހުންނަ ބައި ލިބިފައިވަނީ ވާރިޘުން  "ހުންގާނު"ން ހިންގާ އިލިމިޓެޑް

ނަތު  އާމިސިންއާއި ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް މުޙުސިންއާއިޢާއިޝަތު އިޝާންއާއި ހަނާ ޢަބްދުލް މުޙު 

 ވާރިޘުންނަށެވެ. (ހައެއް) 6 މި ،އާއި ޙައްވާ ޒާހިރާއުހަވާ

އި އާމިޓެޑްހުންނަ ބައި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިފިހާރަ  "ހުންގާނު" .5

 މެއް މި އެއްބަސްވު (ހަތަރެއް)  4މް ޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާއާ ދެމެދު ވެފައިވާ މަރްޙޫ އަލް

ން  ދުވަހު ނިޔާވި މް ޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާމަރްޙޫއަލް ،ޤަޟިއްޔާގައި ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި

 "ހުންގާނު" މަސްދުވަހަށް(ބާވީސް)  22 ފާއިތުވެފައިވާ ފެށިގެން ތަރިކަ ބެހި ދުވަހާ ހަމަޔަށް 

 ) ހުންނަން ހާސް ރުފިޔާސް(ތިންލައްކަ ތިރީ .ރ-/330,000ފިހާރައިގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 

ންސާސް ހަތަރު ހާސް (އެއްލައްކަ ފަ  .ރ-/154,000ހުރި  ތެރެއިން ލިބިފައި ޖެހޭކަމަށާއި، އޭގެ 

ނަށް ރިޘުން ވާފައިސާ ތަރިކައިގެ އުޞޫލުން ކޯޓުން  އި، އެކަމަށާރުފިޔާ) ކޯޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ

) ހުންގާނު ހަހާސް ުރފިޔާ (އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ .ރ-/176,000 މީގެ އިތުރުން، ދީފައިވެއެވެ.އިބަހަ

އިވެއެވެ. ންކޮށްފަބަޔާ  ންޖެހި ނުދައްކައިވާކަމަށް ވެސް އެ ނިންމުމުގައިޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ދައްކަ

 އެ ފައިސާ ވެސް ތަރިކައިގެ އުޞޫލުން ވާރިޘުންނަށް ޖެހޭ މިންވަރުނުދައްކައިވާ  ،އަދި

  ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ރައިވެޓް ގައި ހުންގާނު ޕްއިމައްސަލަ ތަރިކައިގެ ހިންގި ކޯޓުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް  ތިނަދޫ. ގދ .6

ޓް ޕްރައިވެ ގާނުގައި ހުންއިމައްސަލަ ގުޅުން ހުރި ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ އާލިމިޓެޑް

 ބަހެއް ރާތުގެފަ  ނުވަތަ އެ  ތަދައްޚުލުވެފައިވާކަން ނުވަތަ ތަދައްޚުލުކުރުވާފައިވާކަންލިމިޓެޑް

 .ރެވެއެވެހަގަކުނެތްކަން ފާ ގެން ނނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެ ހޯދާފައިވާކަން މައްސަލަޝަރީޢަތުން 

 މުގައި މު ޤަޟިއްޔާގެ ނިން Q10C/2016/132ބަރު ންނަ  ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް  ތިނަދޫ. ގދ .7

ޤާނޫނާ  އިވަނީގޮތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް ނިންމާފަ  ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާގުޅޭ

 ޓެޑްއިން ބައިތައް ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމި  ނިންމުމުގެ އެ ބުނެ އެ އެއްގޮތަށް ނޫންކަމަށް

 ހައިކޯޓުގައި އިސްއިތުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ.ދިވިެހރާއްޖޭގެ 

 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމިގޮތް  05A/-S-HC/8201ބަރު ން ހައިކޯޓުގެ ނަ 

 ،ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމުގައި Q10C/2016/132ބަރު ން ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަ .8

 4އިވާ  ވެފަމް ޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާއާ ދެމެދުމަރްޙޫއަލް އާއިހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރްޙޫމް މައަލް  ޑްއިންއެއްބަސްވުމެއް ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ބަޔާއި، ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ(ހަތަރެއް) 

ހާސް ރުފިޔާ) (ތިންލައްކަ ތިރީސް  .ރ-/330,000 ގެ ވާރިޘުންނަށްޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާ

 HC-S-A/05/2018ބަރު ން ހައިކޯޓުގެ ނަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ބައި ދައްކަންޖެހޭކަމަށް އޮތް

 ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ. ޤަޟިއްޔާއިން 

   ނެ، ބު  މަށްނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނޫންކަ ހައިކޯޓުގެ އެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .9

ގެ ހިރާއްޖޭ ދިވެމައްސަލަ  ތެރެއިން ޢާއިޝަތު އިޝާން އެސިން މޫސާގެ ވާރިޘުންގެ ޢަބްދުލް މުޙު 

 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ.
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 ތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ ނުކުތާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސް 

 ތާތަކުގެ ނުކު  ބަލާއިރު އިސްތިއުނާފީށްޅި އިސްތިއުނާފު ފޯމަ ހެފަރާތުން ހުށަ އިސްތިއުނާފު ކުރި .10

 ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ނުކުތާއެއް  ގޮތުގައި ދެ

 Q10C/2016/132ބަރު ން ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .10.1

 ކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ ހައިކޯޓުން ބާޠިލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމުގެ ބައެއް 

ން މީހަުކ ދަށު ގ1ެޤާނޫނު ދަޢްވާގެ ބެހޭ އާ ނޫންކަމަށާއި، ތަރިކަންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތި 

މީހަކާބެހޭ ގޮތުން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ(ފަސްދޮޅަސް)  60 ދުވަހުން ފެށިގެން މަރުވާ

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮވެގެން ދަޢުވާ ކުރާނަމަ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް އެކަން 

މައްސަލައެއް ނެތީކަމަށް ބަލަން ވާނެކަމަށާއި، އެގޮތަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެފަދަ  ޅަންހަހުަށ

ކަމަށް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާ އިންޖެހޭކަމަށާއި، ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ޅި ނުކުތާއެވެ.ބުނެ ހުށަހެ

ކުނު ކޯޓުގެ ދެހައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ން އި ހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް :ނުކުތާއަކީ  ދެވަނަ  .10.2

 ލައްސަމަ  އެ ކޯޓުން، ޅި ކަމެއް ވެސް އަދިހެއިސްތިއުނާފަށް ހުށަގޮތްޕަށް މައްސަލަ 

ޅި ހެށަކަމަށް ބުނެ ހު ގިފައި ނުވާ ނފަރާތަށް އެ އިސްތިއުނާފު ކުރި ކަން ވެސްމިނިން 

 ތާއެވެ.ކުނު

 އްސަލަ ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްޕަށް މަދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .11

ށް ފަރާތަ  ރިފު ކުންނިކަން ވެސް އިސްތިއުނާ ޅި ކަމެއް ވެސް އަދި މައްސަލަ ނި ހެއިސްތިއުނާފަށް ހުށަ

ވި އަންނަނި  ލިއިރުހިނގާފައިވާ ގޮތް ބެ ގުޅިގެން ކަން ޅި ނުކުތާއާހެހުށަ ގިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެނއެ

 ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

                                                           
25/75ނަންަބރުޤާނޫނު.1



5 ގެ   7  SC-A/04/2019                ހާސަފު

| ތީމުގެ | އޯކިޑްަމގު | މާލެ | ދިވެހިާރއްޖެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުު  

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   3009990 960 +ފޯން:|   :Fax 3008554 960 +ފެކްސް:  |URL: www.supremecourt.gov.mv ވެްބސައިޓް: 

Suppp

އްސަލަ ޕަށް މަ ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް .11.1

         ވަނީ ފަރާތަކަށް ޖަހާފައި ޅިއިރު، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވިހެއިސްތިއުނާފަށް ހުށަ

 މިލްޒާ ޢަބްދުލް މުޙުސިން ކަމެވެ.  ޑރ.

 ހިމެނޭ  އި ތެރޭގަ ތަރިކައިގެ ބެހިއިރު، ތަރިކަ މޫސާގެ މުޙުސިން ޢަބްދުލް އަލްމަރްޙޫމް .11.2

ބުނު ބައި ލި ފިހާރަ ހުރި "ހުންގާނު "ތިނަދޫ / ގާަހކޯޅި އެވެ ކިޔާ ގޯތީގައި  .ގދ

ލީގެ ގެ ކުތަނު  ކަމާއި، އެމިލްޒާ ޢަބްދުލް މުޙުސިން ނުހިމެނޭ ވާރިޘުންގެ ތެރޭގައި ޑރ.

 ހިމެނޭކަންޑރ. މިލްޒާ ޢަބްދުލް މުޙުސިން ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި 

 ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.

ޅި ހެޕަށް ހުށަހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮތްދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިންލިމިޓެޑް ރައިވެޓް ޕް ހުންގާނު .11.3

މާއި، މެއް ކަކަ  ހުރި ދެ ފިހާރައާ ގުޅުން "ހުންގާނު"ހިމެނެނީ ަހމައެކަނި ގައި އިމައްސަލަ

ސާގެ ސިން މޫ ކަމާމެދު ބަހެއް ބުނުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭނީ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލް މުޙު ދެ  އެ

 ގެ ކުލީގެ ތަނު ބުނު ވާރިޘުންނާއި، އެފިހާރަ ހުރި ބައި ލި "ހުންގާނު"ވާރިޘުންގެ ތެރެއިން 

 ފައިސާ ލިބުނު ވާރިޘުންނަށްކަމެވެ.

ހިންގާފައިވަނީ  ޤަޟިއްޔާ HC-S-A/05/2018 ބަރުން ނަ ހައިކޯޓުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .11.4

       ތްއޮ އިފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ޖަހާފަ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި

 އިކަން ުރގަހާޒިމިލްޒާ ޢަބްދުލް މުޙުސިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން އޭނާގެ ޣައިރު  ޑރ.

ޙުސިން ލް މު ދު ކަމާއި، އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްއޮތް  ގެން ނޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން އެ

ށް ހައިކޯޓަދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވެސް ޘެއް އެހެން ވާރިމޫސާގެ ވާރިޘުންގެ ތެރެއިން 

 ހާޒިރުކޮށްފައިނުވާކަމެވެ.
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ން ޢާއިޝާތު އިޝާޅާފައިވަނީ ވާރިޘުންގެ ތެރެއިން ހަމި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަ .12

 ރިޘުންގެ ން ވާފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އެހެ ޢުވާ ފޯމުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި އެކަނިކަމަށާއި، ދަ 

 އެ މުން،  ނެތުނަންތައް ނުވަތަ އަލްމަރްޙޫމް ޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާގެ ވާރިޘުންކަމަށް ބުނެފައި

މަށް ވޭނެކަ މައްސަަލ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެ  މިނަޒަރުން ބަލާކަމަށް ވަނީނަމަ، 

 ހުގައިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީ އިންޑްހުންގާނު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެދެކޭކަމަށް 

 ގެ ނީ އޭނާ ވަ ބުނެފައިއުނާފު ކުރި ޢާއިޝާތު އިޝާން ގައި އިސްތިއިމައްސަލަ މިބުނެފައިވާއިރު، 

 މައްސަލަ  ކޯޓުންހައިދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެތި  ގުމެއް ންޙައްޤު ހިމެނޭ ކަމެއްގައި އޭނާއަށް އެއްވެސް އެ 

ޢީ ގެ މައުޟޫސަލައިމައް ކަމަށްވެފައި، އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފައި އޮތުމުން، މިނިންމާފައިވާ ވާހަކަ 

ގެ ހިރާއްޖޭ ދިވެ، އެހެން ކަމަކަށް އިތުރަށް ބެލެން ނެތުމުން، އެހެން ވާރިޘުން ގެ ބަހެއް ނުހޯދައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަންދާނެނުކުތާއަށް ގޮތެއް ނިންމި  ޕްރީމް ކޯޓުން އެސު

ޤަޟިއްޔާއިން  HC-S-A/05/2018ބަރު ން ހައިކޯޓުގެ ނަދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހެން މިކަން އޮތުމުން،  .13

މައްސަލަ  ،މައްސަލަ ހިންގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޅުނު މައްސަލަ ހެހުށަ

ބުނުމުގެ ޙައްޤު އޮތް ފަރާތްތަކަށް   ކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު ބަސްނިންމާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފު

 ކީ އަލަސައްމަ މިއޮތުމުން،  ގެންނކަން އެއިފަރާތްތަކުގެ ބަހެއް ނުހޯދަ އެ، ގުމެއް ނެތިންއެ

ކޯޓުން އަލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިރުގައި ހާޒި ފަރާތްތަކުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެހެން އެޖަވާބުދާރީވުމުގެ 

   އަހުރެން ދެކެމެވެ.ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމުގައި 

 ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ވެ.ރެން ތާއީދުކުރަމެރައުޔަށް އަހު ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ މި މައްސަލައިގައި 

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިންގެ މި މައްސަލައިގައި 
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 ޙުކުމް 

ފު ތިއުނާދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، އިސް 

އިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޤަޟިއްޔާ HC-S-A/05/2018ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ކު، ކުރުމާއެ ޠިލުޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅިައ، އެ ޙުކުމް ބާ

ށ) އާ ވަނަ މާއްދާގެ ( 18(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ކަމުގައި  ން މިގެ ވާރިޘުންގެ ތެރެއިޢަބްދުލް މުޙުސިން މޫސާ އަލްމަރްޙޫމްއަކީ މި މައްސަލަ ،ޙަވާލާދީ

 ޖެހޭ މައުޟޫޢީ ގޮތުން އަލުން ބަލަން ޒިރުގައި ހާބަހެއް ބުނުމުގެ ޙައްޤު އޮތް ފަރާތްތަކުގެ 

އްޖޭގެ ދިވެހިރާ މަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ތަޙްވީލުކުރު މައްސަލައެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅައި،

   އިއްތިފާޤުން ޙުކުމް ކޮށްފީމެވެ. ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ ޓުގައި މި ޤަޟިއްޔާސުޕްރީމް ކޯ

 މި ޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމް ކުރީ:

   

   

 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން  މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު

  (ރިޔާސަތު) 
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