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އަދި  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން) ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ ރައުޔު 

 ތާއީދު ކުރައްވާފައި( ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 

 ތަޢާރުފު 

ޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޤަޟިއްޔާ އެ ކޯ HC-A/08/2015ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .1

ރައްޔިތެއްކަން  )ދިވެހި  ޚިލާފަށް ކަމުގައި ދެކިގެން އެ ޤަޟިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

ގައި އިސްތިއުނާފު ގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ( A027272އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ނަމަވެސް މި  04ނޮވެމްބަރ  2015ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 

 1އްދާ އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ ވަނަ މާ 16ހުށަހެޅުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ  42

ށް އަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައި އެކަން ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން 

 2ގައި އަންގާފައިވެއެވެ. 2016އޭޕްރިލް  11

ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޑރ.  HC-A/08/2015ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .2

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައި ނުގަނެ، އެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޒާހިރު 

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނު އެއްފަރާތް 

                                                           
 2009ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާިޢދު  1
 އްަދއަށް ެއދޭ ަމްއސަލަ ނިންމި ޮގތް ހު އިްސތިއުނާފު ކުުރމުގެ  J/23-L-SC/2016ނަންބަރު  2



2021/SC-F/04  [2022] SC 35 

2 
 

މުގައްޔާއި، އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ފާޅުކަން ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމުގައި ކުރުމަށްފަހު ކަ

 24 3ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޅުން ރައްދުވަނީ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ހުށަހެ

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު  އާގެ )ދިވެހި އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ، ހ. މީރުބަހުރުގޭ

A037055 ުރައްޔިތެއްކަން  ފާރޫޤު ޙަސަން، ގ. ކޮއްކިރި )ދިވެހިهللا ( ގެ މައްޗަށާއި، ޢަބްދ

 ( ގެ މައްޗަށެވެ.A036717އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

ލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް މައިގަނޑު ސުވާލުތަކަކީ، މި މައްސަ މި މައްސަލައިގައި  .3

އެޅިގެން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަކީ، ކަނޑަ

ބަބުން ފާޅުކަން ސަ ޤާނޫނު އެއްފަރާތް ކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކަމުގެ 

 ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ފެންނަން އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލުތަކެވެ. 

 ނަންބަރު މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ހައިކޯޓުގެ .4

2015/HC-A/08  ުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރ 

ވުމަށް އެދި ރު ޙުސައިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި، މި މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހި

މަށް ރުޖޫޢަވެލަމެވެ. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާމެދު ނިންމި ނިންމުހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން 

ކުން ހުށަހެޅި ތައެއަށްފަހު، މި މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، މައްސަލައިގައި އެކި ފަރާތް 

 މައްސަލަ މިހުށަހެޅުންތަކާއި، ޤާނޫނީ ބަހުސްތަކަށް ރުޖޫޢަވާނަމެވެ. އެއަށްފަހު، އަހުރެންނަށް 

 ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް ބަޔާން ކުރާނަމެވެ.

                                                           
 2020ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަާވިއދު  3
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 ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރު 

ޒާހިރު ޙުސައިން ހުށަހެޅި  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައި ދިނުމަށް އެދި ޑރ. މުޙައްމަދު .5

 މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

2015/HC-A/08  .ެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވެއެވ

 ގެ ނަންބަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ މި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓު

2015/HC-A/08  ާޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދ

ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި  Cv-C/2020/3480އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަންގައި ސުޕްރީ 

  4ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަމުރު ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 23

 ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުން ތަދައްޚުލުވުން 

ރަޖިސްޓްރީ )މި މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  .6

ޅުމަށް ބަލާއިރު، މި މައްސަލައިގައި ( އިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މި ހުށަހC-0211/2013ެނަންބަރު 

އް އޮތްކަމުގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ "ހަވީރު" ނޫހާއި، "ލޯމާފާނު ޕްރިންޓް" ގައި އެ ކުންފުނީގެ މަސްލަހަތެ 

ކަމުގައި ހަތެއް އޮތްފެންނާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނީގެ މަސްލަ

ންފުންޏަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް އެ ކު 61ބަލައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 

 މި މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައިވާނެއެވެ. 

                                                           
 (2021މާރޗް  15) B4/VA/04-SC/2021ވަގުތީ ައމުރު ަނންަބރު  4
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 މައްސަލައިގެ ފަސްފަހަތް 

ގައި ރަޖިސްޓްރީ ދުވާލަކު އެއް ފަހަރު ނެރޭ ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި "ހަވީރު" ނޫސް ނޫހެއްގެ ގޮތު  .7

މި ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ  5ގައެވެ. 1978ޑިސެމްބަރ  28ކޮށްފައިވަނީ 

ހ. ނީލްވިލާ" އެވެ. މި ނޫހުގެ ފުރަތަމަ އަދަދު  ،"އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން

 ގައެވެ.  1979ޖެނުއަރީ  01ނެރެފައިވަނީ 

ގައި "ހަވީރު ނޫސް  1983މާރޗް  31"ހަވީރު" ނެރެން ފެށިފަހުން ދުވަހު ނޫހެއްގެ ގޮތުގައި  .8

އެޖެންސީ އުފެއްދުމަށް ފައުންޑަރުން އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުން" ގެ ނަމުގައި )މީގެ ފަހުން 

"ފައުންޑަރުންގެ އެއްބަސްވުން" މި ގޮތަށް ހަވާލާ ދީފައިވާ( ހ. ނީލްވިލާ، މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން 

އާއި،  6ން ސަފާރޫޤު ޙަ ،އާގެ، އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި، ހ. ފަތަގުމާގެރުގޭއާއި ހ. މީރުބަހު

ސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. މި މި ހަތަރު މީހުން އެއްބަ ،ހ. ޓައިމްލެސް މުޙައްމަދު ނަޢީމް

އަކީ، ރާއްޖޭގައި އެއްބަސްވުމަށް ބަލާއިރު، މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ

އި، ލިޔުންތެރިކަން ތަރައްގީކޮށް ޢާންމު ކުރުމަށްޓަކައި ގައުމީ އަދި ށާ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަ

އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ އެޖެންސީއެއް ކަމުގައި އެ 

 7އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ.

ފެއްދުމަށް "ފައުންޑަރުން" ވި އެއްބަސްވުމުގައި ހަވީރު ނޫސް ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީއެއް އު .9

ކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތިންކަމެއް ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ދުވަހު ނޫސް އްއެޖެންސީން ކުރާ މައްސަ

                                                           
ސްޓްީރގެ ގޮތުަގިއ ގައި ހަީވރު ނޫހަްށ ނޫސް މަަޖއްލާގެ ރެޖި  1987ޫޖން  29ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ ިއންފޮރޭމޝަން ެއންޑް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ އިން  5

  އެ ކޯޓަށް ުހށަހަޅާފަިއވާ ަރޖިސްްޓރީއެެކވެ.ޤަޟިއްޔާަގއި Cv-C/2013/899ދޫކޮށްފަިއވާ ަރޖިސްޓްރީ. މި ރަިޖސްޓްީރއަކީ ިސވިލް ކޯޓުގެ ނަންަބރު 

 ލިޔެަފިއ އެވަނީ އެ އެްއބަްސުވމުަގއި އެަނން ޮއތްގޮތަށް ލިޔުުމގެ ގޮތުްނނެވެ. "މި ތަނުަގއި "ފާރޫޤު ޙަސަން 6
ރުުވމާިއ، ލިޔުންެތރިކަްނ ރާްއޖޭަގއި ޫނސްެވރިކަން ުކރިއެ ، ަވނަ ާމއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވަީނ، "ަހވީރު ނޫސް އެެޖންސީއަކީ  01އެްއބަްސުވމުގެ  7

ިމވާ ފަރާތްތަުކން އުަފއްދާަފިއާވ ތަރަްއޤީކޮށް ޢާްއމު ކުުރމަށްޓަކައި ޤަުއމީ ައދި ިއޖުތިާމއީ ިޚދުަމތެްއގެ ގޮތުަގއި ަމސައްކަތްުކރުމަށްޓަަކއި ތިީރގައި 
 އެޖެްނސީއެެކވެ." މިަފދަިއންނެވެ.



2021/SC-F/04  [2022] SC 35 

5 
 

"ހަވީރު" ނެރުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ، މަހަކު އެއްފަހަރު ނުކުންނަ "އަމާޒު" މަޖައްލާ ނެރުމެވެ. ތިންވަނަ 

 ރީގެ ގޮތުން ހިންގުމެވެ.ފާކީ، "ހަވީރު" ގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޗާޕުޚާނާ ވިޔަ ކަމަ

އިތުރަށް މި އެއްބަސްވުމުގައި ހުރިކަންކަމަށް ބަލާއިރު، ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީއާބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްގެ  .10

މި  8ންވާ ބޯޑުކަމުގައްޔާއި،އެންމެ އިސްފަރާތަކީ، ހަތަރު ފައުންޑަރ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެ

ނޫސް އެޖެންސީން ނެރޭ ނޫހާއި މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި، އެޑިޓަރުން ލައްވައި، 

ބަޔާންކޮށް، ބޯޑު މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތާއި، އެޖެންސީގެ ވިޔަފާރީގެ  9ވަކިކުރާނީ މި ބޯޑުން ކަމުގައި

މި  11ހިސާބުކިތާބު ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް  10ލިޔެކިޔުންތަކާއި ތައް ކުރާނެ ގޮތާއި، މުހިންމު މުޢާމަލާތް

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނޫހެއް، 

ވިޔަފާރިއެއް، ނޫސް އެޖެންސީއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން މި ނޫސް އެޖެންސީއަށް ބަދަލު ކުރާ ވާހަކައެއް 

 ވެއެވެ.ބަޔާންކޮށްފައި ނު

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ހިމެނޭ ގޮތުން "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ" ގެ ނަމުގައި ނޫސް  .11

ގައި ޑިޕާޓްމަންޓް  1983އޮގަސްޓް  11އެޖެންސީއެއް ހެދުމަށް "ފައުންޑަރުން" އެއްބަސްވި ފަހުން، 

ނޫސް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގގައި "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ"ގެ ނަމުގައި 

އެޖެންސީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ނޫސް އެޖެންސީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މި 

                                                           
( ވަނަ ާމއްާދގަިއ 2ތަކީ، ) މާްއދާަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވަނީ، "ަހވީރު ޫނސް އެެޖްނސީާއބެހޭ ހުރިހާ ަކމެްއގެ އެްނމެ ިއސްަފރާވަނަ 4އެްއބަްސވުުމގެ  8

 ބުނެުވނު މެްނބަުރންގެ ަމއްޗަށް އެކުެލިވގެްނވާ ފައުންަޑރ މެްނބަުރންގެ ބޯެޑވެ." މިފަދަިއންެނވެ.
މަްސއޫލުެވރިންާނއި އެޑިޓަުރްނ  ށްފަިއވަނީ، "ަހވީރު ނޫސް އެޖެްނސީން ނެރޭ ނޫާހއި މަަޖއްލާ ފަދަތަކެީތގެވަނަ މާއްާދަގއި ަބޔާންކޮ 11 އެއްަބްސވުުމގެ 9

 ލައްަވއި ވަކިކުާރނީ ފައުންަޑރ ެމމްަބުރންގެ ބޯުޑންެނވެ." މިފަަދއިންެނވެ.
ަމޖައްާލއެއް ުއވާލުަމްށ  ތަ އެތަނުްނނެރޭ ޫނހެއް ުނވަތަވަަނ ާމއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވަީނ، "ަހވީރު ޫނސް އެެޖންސީން ުނވަ 12 އެްއބަްސވުުމގެ 10

 13ެނވެ. ައދި އެްއބަްސވުުމގެ ނުވަތަ ުކރަމުްނގެްނދާ ަކމެއް ުހއްޓާލުަމށް ކަނޑަައޅާނީ ަފއުންަޑރ މެްމބަރުްނެގ ބޯުޑގެ ިއއްތިާފޤުންެނވެ." މިަފަދއިން
، ފަިއސާޔާ ބެޭހގޮުތްނ  ފާްސވެްއޖެނަމަ އެ ޖަލްާސއެްއަގއި އެެޖންީސގެ މުދާލާއި ވަނަ ާމއްާދަގއި ބަޔާންކޮށްަފިއވަނީ، "ނޫސް ެއޖެންސީ އުވާުލމަށް

 ންމަްނވާެނއެވެ." މިފަަދއިންެނވެ.ޢަމަލުކުރާނެ ވަކިޮގތެއް ކަނޑަައޅަްނވާެނއެވެ. އަދި އެަފދަ ަމއްސަލަަތއް އެޖެްނސީ ުއވޭތާ އެްއމަްސުދވަހުގެ ތެޭރގައި ނި 
ކު މަރުވި ާތރީޚަކާ ހަމަަޔށް އި ަބޔާންކޮށްފަިއވަނީ، "ަހވީރު ޫނސް އެެޖްނސީގެ ފަުއންޑަރަކު މަުރވެްއޖެަނމަ އެީމހަ ވަނަ މާްއދާގަ  14 އެއްަބްސވުުމގެ 11

ރިންނަށް ދޭންާވނެެއވެ. ިމ ނޫސް އެެޖންީސގަިއހުރި ފަިއސާއަާކއި، މުދަލެއް ައގުކޮށް ޭއގެ ހަތަުރބައިުކަޅ އެއްބަޔަްށވާ ފަިއސާ އެ މީެހއްގެ ާވރުތަވެ 
ެމދު އެްއބަްސެވވޭ ދެޭވނީ ޫނސް ެއޖެްނސީ ިހންގުަމށް ދަިތނުާވގޮތަށް މަުރވި ަފުއންޑަެރއްގެ ާވރުތަެވރިންާނއި ަފއުންަޑރުންެގ ބޯާޑދެފައިސާ 

 ގޮތެްއެގމަތީންެނވެ." މިފަަދއިްނނެވެ.
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އެޖެންސީއަށް ކުރުކޮށް ކިޔަނީ "ހަނާ މޯލްޑިވްސް" އެވެ. މަސްއޫލުވެރިންނަކީ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

އެޑްރެހަކީ ހ. މޫސާ އާއި، ފާރޫޤު ޙަސަން އާއި، މުޙައްމަދު ނަޢީމް އެވެ. ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

 އާގެ އެވެ. މި ރަޖިސްޓްރީގައި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ނަމެއް ނެތެވެ.މީރުބަހުރުގޭ

ގައި "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ" އެއް ހިންގުމަށް "ފައުންޑަރުން"  1983މާރޗް  31 .12

މެއި  2013ދުވަސްފަހުން،  22މަހާއި  02އަހަރާއި،  30އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރި ފަހުން 

ފާރޫޤު هللا އާއި، ޢަބްދު ވަނަ ދުވަހު "ފައުންޑަރުން" ގެ ތެރެއިން އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ 02

ޚާނާގެ ހިއްސާ ހޯދުމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ހަވީރު ނޫހާއި، ޗާޕު ،ޙަސަން

 ންކަމަށެވެ.މި ދަޢުވާގައި އެދިފައިވަނީ އަންނަނިވި ކަ 12ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ ކުރިއެވެ.

ވީރު އިން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމުމާ ހަމައަށް ހަ 1983މާރޗް  31 -12.1

އެޖެންސީގެ  ނޫސް އެޖެންސީއަށާއި، އެ އެޖެންސީން ނެރެމުންއައި ހަވީރު ދުވަހު ނޫހަށާއި، އެ

ށްފައިވާ  ކޮ ފަރާތުން ހިންގަމުން އައި ޗާޕުޚާނާއަށް ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން

ންމެ މީހަކަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރި ދެ މީހުންކުރެ ކޮ ، ޚަރަދަށް ކަނޑައި

 ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ނަގައި ދިނުން.

ވީރު ހައިން ފެށިގެން ސިވިލް ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ހަމައަށް  1983މާރޗް  31 -12.2

ދަލާއި ވިޔަފާރިން ނެރެވި އެއްކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ މުނޫސް އެޖެންސީން ކުރަމުން އައި 

 ޝީދު މޫސާ ތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް "ފައުންޑަރުންގެ އެއްބަސްވުމުގެ" ދަށުން އިބްރާހީމް ރަ

 25މީހުން ކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ  ސަންއާ ދެޙަ ފާރޫޤު هللا އާއި، ޢަބްދު 

، އެ ޙައްޤު އްޤު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ޙަ)ފަންސަވީސް( އިންސައްތައިގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ 

 މީހުންނަށް އަނބުރައި ލިބިދިނުން. އެ ދެ

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ C/2013-Cv/899ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  12
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އިވަނީ މައްސަލަ ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިމިފަ  .13

އިން ދަފާރޫޤު ޙަސަންއާ ދެކޮޅަށެވެ. މި ފަهللا ހުށަހެޅި އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި، ޢަބްދު 

ންގެ ނިންމުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، "ފައުންޑަރު

ނޫނީ ގޮތުން ޤާއެ އެއްބަސްވުމުގައި "މުޤާބިލެއް" ހިމެނިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ، އެއްބަސްވުމަކީ"

. މީގެ އިތުރުން، މުގައެވެއެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން ބަނދެވޭނެ ފަދައަކުން އޮތް އެއްބަސްވުމެއް ނޫންކަ

ފެދިފައިވާ އަދި ދުވަހު ނޫސް "ހަވީރު" އާއި ޗާޕުޚާނާއަކީ "ފައުންޑަރުންގެ އެއްބަސްވުމުގެ" ދަށުން އު 

ތުވާން އޮތުމުގެ ޚާނާއެއް ނޫންކަން ސާފުގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބި ހިންގަމުން އައި ނޫހެއް އަދި ޗާޕު

 ޙަސަންގެ ފާރޫޤުهللا އާއި ޢަބްދު  އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާޚާނާގައި އިތުރަށް "ހަވީރު" ނޫހާއި ޗާޕު

ންމުމުގައި ހިއްސާއެއްވާ ކަމުގައި ބެލޭނެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއް ވެސް ނެތްކަމުގައި އެ ނި

 ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އާއި،  ސާސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ގޮތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫ .14

ފާރޫޤު ޙަސަންގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި هللا ބްދުޢަ

ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލު  13އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ.

 ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލު ކުރުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއް .15

ސިވިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ޙަޤީޤަތްތަކަށާއި، އެ 

هللا ޙަޤީޤަތްތަކުން އެނގޭ ކަންތައްތަކަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި ޢަބްދު

ކަށް ފުރިހަމައަށް އެ ކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާ ފާރޫޤު ޙަސަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަ

ވަނަ އަހަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ހިމެނޭ ގޮތުން  1983މާރޗް  31ކަމަށެވެ. އަދި 

ސޮއިކޮށްފައިވާ ފައުންޑަރުންގެ އެއްބަސްވުމަކީ، ދެމި އޮތް އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އެ 

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  A/08-HC/2015ނަްނބަރު ހައިކޯޓުގެ  13
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ފައިވާ ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ އާއި، އެ އެޖެންސީގެ ދަށަށް ބަދަލު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފައްދާ

ކުރެވި، އެ އެޖެންސީން ހިންގަމުންދިޔަ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ، އެ އެއްބަސްވުމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައުންޑަރ މެންބަރުންކަން ސާބިތުވާ ކަމުގައެވެ. 

ން އާއި ފާރޫޤު ޙަސަ هللا އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި ޢަބްދު ، މި ދެންނެވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް  .16

ރިހާ ފައިސާއަކާއި އިވާ ހުގަތަނުގެ މިލްކު  ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ އާއި އެ

 ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މުދަލުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބިގެންވާކަން ސާބިތުވާތީ، އެ މިންވަރާއި އަދަދު

 ހައިކޯޓުން ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ދެމީހުންނަށް ލިބިގެންވާ ކަމުގައި

 ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

 ނެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ބު  .17

 ގެ ހުއްދައަށް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމު ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް 

ފު ކުރުމުގެ އެދި ހުށަހެޅިއެވެ. ނަމަވެސް، ކުރިން އިޝާރާތްކުރި ފަދައިން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާ

 އަންނަނިވި ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވަނީ

 ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

ށް ބެލެވެން ގެ ޙުކުމް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ބަލަންޖެހޭ އެއްވެސް އަސާސެއް އޮތްކަމަ ހައިކޯޓު -17.1

 ނެތުން.

ފައިވާ ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮށް -17.2

 ޙުކުމަކަށްވުން.

އްވެސް އެނީ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫ -17.3

 އަސާސެއް ނެތުން.
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 ޅާފައިވާ ނުކުތާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ 

ނުދިނުމަށް  ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ .18

ޒާހިރު   އެދި ޑރ. މުޙައްމަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް 

 ޙުސައިންގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ހާއި، ނޫ" ހަވީރު" ހިންގަމުންދިޔަ ދަށުން ލިމިޓެޑްގެ ޕްރައިވެޓް ގްރޫޕް މީޑިއާ ހަވީރު -18.1

ވެހިރާއްޖޭގެ ދިކަމަށް ފައިވާއާމެދު ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގާ" ލޯމާފާނު ޕްރިންޓް "

ވާއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާގައި އެކަމާ ޤަޟިއްޔާއިން ދޭހަ HC-A/08/2015ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ގްރޮސް ) ކުންފުނީގެ ބަހެއް ހޯދާފައިނުވުމަކީ ފާޅުވެގެންވާ ބޭއިންސާފެއް ގުޅޭގޮތުން، އެ

 .ކަމަށްވުން (އިންޖަސްޓިސް

 ވެސް ގައިދަށު  ބާރުގެ އަދި ހިއްސާއެއް، ބައިވެރިވުމެއް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ -18.2

 އެ ކާއިފައިސާއަ ހުރިހާ މިލްކުގައިވާ ޖެންސީއެއްގެއެ ކިޔާ" ޖެންސީއެ ނޫސް ހަވީރު" ނެތް

އި، އާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ  ހިއްސާ)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(  25% މުދަލުގެ ތަނުގެ

 ޓުން ހައިކޯ ލިބިގެންވާކަމަށް މީހަކަށް ކޮންމެ ފާރޫޤު ޙަސަންއާ ދެމީހުންކުރެهللا ޢަބްދު

 ޤާނޫނީ  ފައިވަނީލާ ބަ ޙުކުމެއްކަމަށް ކޮށްފައިވާ އެއްގޮތަށް ޤާނޫނާ އޮތުމަކީ އޮތް  ފައިކަނޑައަޅާ

 .ނެތުން އެނގެން ބިނާވެގެންކަން މައްޗަށް އަސާސެއްގެ ކޮށް

ވެސް  މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ބައިވެރިވުމެއް، ހިއްސާއެއް އަދި ބާރުގެ ދަށުގައި ޑރ. -18.3

ޖެންސީއެއްގެ މިލްކުގައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި ކިޔާ އެ" ޖެންސީހަވީރު ނޫސް އެ"ނެތް 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ ހިއްސާ )ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(  25%އެތަނުގެ މުދަލުގެ 

ލިބިގެންވާކަމަށް ހައިކޯޓުގެ މީހަކަށް  ކޮންމެ ރޫޤު ޙަސަންއާ ދެމީހުންކުރެފާهللا އާއި، ޢަބްދު 

ފައި އޮތް އޮތުމަކީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޅާ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަ HC-A/08/2015ނަންބަރު 

ޤާނޫނީ އެއްވެސް  ލައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީބަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށް
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ޑރ. މަކީ މު ނުވުން، އަދި އެ ނިން ކަމުގައިކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްއުސޫލަކަށް ބިނާ

 .ކަމަށްވުން ބޭއިންސާފެއް  ފާޅުވެގެންވާ ޙުސައިންއަށް ޒާހިރު މުޙައްމަދު

 މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވި ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާ 

ނޫހާއި، "ލޯމާފާނު  މި މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވި ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، "ހަވީރު" .19

މަލު ކުރުމަށް ޕްރިންޓް" އަކީ އެ ކުންފުނީގެ މުދާ ކަމުގައިވާއިރު، އެ މުދަލާމެދު ވަކި ގޮތަކަށް ޢަ

އެވެ. އަދި އެ ދާފައިނުވާ ކަމުގައަންގައި ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިއިރު، އެ ކުންފުނީގެ ބަހެއް ހޯ

ވެސް އެ ކޯޓުން  ކަމާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށްމައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 

ޤަޟިއްޔާގެ  HC-A/08/2015ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާކަމުގައެވެ. ވުމާއެކު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނީގެ މުދަލާބެހޭ ގޮތުން ބަސްބުނު އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭއިރު، އެ ކުންފުންޏަށް 

 މަށް އެދޭ ކަމުގައެވެ.ކުންފުނި ހިމަނައި ދެއްވު  ޚުލުވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެއްލިބިދެވޭ ފަދައިން ތައްދަ

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދީފައިވާ ރައްދު 

ންމުން އަލުން ނިންނަ ކަމުގައި ނިންމި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުފެ  .20

ށަހެޅި ހުބަލައިދިނުމަށް އެދި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އާއި ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުން 

ރާތުން ފާހަގަ ފާރޫޤު ޙަސަންގެ ފަهللا ކަންކަމަށް ރައްދު ދެމުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި ޢަބްދު 

ރީމް ކޯޓުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ސުޕް 24 ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ ކޮށްފައިވަނީ، މި މައްސަލައަކީ ސުޕްރީމް

ތަކަށް ފެތޭ މައްސަލަ ނިންމުމެއް އަލުން ބެލިދާނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަ

ހަވީރު މީޑިއާ  އެއް ނޫންކަމުގައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އާއި 

 ނުވަތަ  ހާލަތަކަށް  ހުށަހެޅި ކަންކަން ފެތިގެން އަންނަނީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކިގްރޫޕުން

ން ސާފު ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންކަމު ހާލަތްތަކަކަށް ކަން އެ 

 ނުވާކަމުގައެވެ.
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ރޫޤު ފާهللا އާއި، ޢަބްދު މޫސާކަންމިހެން އޮތުމުން، މި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު  .21

، ޤާނޫނީ ޙަސަންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ

ޕްރީމް ކޯޓުގައި ސުއުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމުގައްޔާއި، އަދި ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް 

އިވާ ނިންމުން ނަ ކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުފެން

 އެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓައި ދިނުމަށެވެ.

 ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަންކަން 

ލުވި ހަވީރު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އާއި، މައްސަލައަށް ތަދައްޚު .22

ހަކަތަކަށާއި، އްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ދައްކާފައިވާ ވާމީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުންނާއި، މި މަ

ތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ގޮ 

 ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ޕްރީމް ލަ ސުޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ކުރިން މި މައްސަ  -22.1

ންނަ ކަމުގައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުފެ 

ހައިކޯޓުގެ ، ނިންމިއިރު، ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރާ ފަދައިން 

ހިރު ނިންމުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ އާއި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާ

ކޯޓުގެ ބެލެވޭނެ ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކެއް ހައިޙުސައިންއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަމުގައި 

 ކަމެވެ. ނިންމުމުގައި ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކުން އެނގެން ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫން 

ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިުރ ފެންނަ  ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން -22.2

ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 

ދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ނިންމިއިރު، ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ބަހެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި، 
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ފު ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަން ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާ

 ނޫންކަމެވެ.ނުވަތަ 

އި އޮތް މައިގަނޑު މަތީގައި މި ފާހަގަކުރި ދެ ނުކުތާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އަހުރެންގެ ކުރިމަތީގަ .23

މަށް އެދި އަދި މުހިންމު ސުވާލަކީ މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ނިންމުމެއް އަލުން ބަލައި ދިނު 

ވަނަ  24ގެ ޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާއިރު، މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުހުށަހަ

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުން ކުރެ ހާލަތަކަށް ފެތޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލެވެ.

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާ  24ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ  .24

ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ފާޅުކަންބޮޑު ބޭއިންސާފެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ނަމައެވެ. އަދި މި މާއްދާއަށް ބަލާއިރު 

ފާޅުކަން ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް އޮވެގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާ ކުރެވިދާނެ ތިން ހާލަތެއް 

 ]14SC 95] 2021ފަރާތެއް  7 ޢަލީ ވ. ފާޠިމަތު ފަރީދާ އާއި އިތުރުهللا ޢަބްދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެ ތިން ހާލަތު ތިރީގައި 

 މިވަނީއެވެ.

 ނޫނު ޤާ ކުމަކީ ނުވަތަ ނިންމުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙުހުށަހަޅާ  މުރާޖައާކުރަން އެދި -24.1

 އެ ނިންމުން  ،ނިންމުމަކަށްވެފައިނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ޤާ ،އެއްފަރާތްކޮށް

ވެރިވެދާނެ އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ފާޅުކަން ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް މެދު  ،ބަދަލުނުކޮށްފިނަމަ

 ނުވަތަ  ؛ކަމަށް ފެންނަ ހާލަތު

ހުން އައު ހެކި ކުމަކީ ނުވަތަ ނިންމުމަކީ މައްސަލަ ނިންމާ ފަޙުހުށަހަޅާ  މުރާޖައާކުރަން އެދި -24.2

 ވެދާނެ ޔަތް ނުކޮށްފިނަމަ ފާޅުކަން ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް މެދުވެރިޢާއެ ހެއްކަށް ރި ،ލިބި

 ނުވަތަ  ؛ކުމެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް ކަމަށް ފެންނަ ހާލަތުޙު

                                                           
 ޤަޟިއްޔާ  F/01-SC/2021ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު   14
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 ނިންމުން އެކުމް ނުވަތަ ޙުއެ  ،ކުމަކީ ނުވަތަ ނިންމުމަކީ ޙުމުރާޖައާކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ  -24.3

ޕްރީމް ކޯޓަށް ވެރިވެ ވެދާނެ ކަމަށް ސުފާޅުކަން ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް މެދު  ،ބަދަލުނުކޮށްފި ނަމަ

 މިއެވެ. ؛ފެނުން

 މާއްދާގައި ވަނަ 24ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި މި އޮތް މައްސަލައަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ  .25

 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުންކުރެ ހާލަތަކަށް ފެތޭ މައްސަލައެއްކަން އެނގިގެންދާނީ

ން މި ބަލާލަނީ އެ ގަ ކުރި ވަކިވަކި ނުކުތާތަކަށް ބަލައިގެން ކަމުގައިވާތީ، އަހުރެން ދެ ފަރާތުން ފާހަ

ސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ބަލާއިރު، މި މައްށް އެ ނުކުތާތަކުގައިވާ ކަންކަމަ  ވެ.ނުކުތާތަކުގައިވާ ކަންކަމަށެ

ދިފައި އޮތުމުގެ ހެ ސީ ގޯހެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގައި އަސާ 

 ޗަށެވެ.ސަބަބުން ފާޅުކަން ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް މެދުވެރި ވެފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައް

 ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީގައި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ބައިވެރިވުން 

ން ޒާހިރު ޙުސައިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޑރ. މުޙައްމަދު  .26

 ކޮށްފައިވަނީ، ހުށަހަޅާފައިވާ ދެވަނަ ނުކުތާއާއި ތިންވަނަ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ 

ކީ ޑރ. އެއް ވާހަކައެކެވެ. އެއީ މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ އަ

ގެ ބާރުގެ އަދި އެ ފަރާތު ،އެއްމެއް، ހިއްސާމުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވު 

 ދަށުގައި ނެތް އެޖެންސީ އެއްކަމުގައި ބުނާ ވާހަކައެވެ. 

ނުކުތާ ތަފުސީލު ކުރަމުން ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރާ އެންމެ  މި .27

ންޑް ވަނަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެ 11އޮގަސްޓް  1983މުހިންމު ލިޔުމަކީ، 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިން ދޫކޮށްފައިވާ "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ" )ހަނާ/މޯލްޑިވްސް( ގެ 

މި ރަޖިސްޓްރީގައިވާ "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ"ގެ މަސްއޫލުވެރިންނަކީ އިބްރާހީމް  15ރަޖިސްޓްރީއެވެ.

                                                           
 ނއ 83/1ރަޖިސްްޓރީ ނަންަބރު  15
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ރީގައި ފާރޫޤު ޙަސަން އާއި، މުޙައްމަދު ނަޢީމް އެވެ. މި ރަޖިސްޓްهللا ޢަބްދު ރަޝީދު މޫސާ އާއި، 

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ނަމެއް ހިމެނިފައި ނުވެއެވެ. މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް 

ފާރޫޤު هللا ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި ޢަބްދު

ޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ޙަސަންގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވަނީ، އެ ނޫސް އެޖެންސީގައި ޑރ. މު

ނަން ހިމެނިފައިނުވަނީ، އެ ދުވަސްވަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގެ 

 ސަބަބުން ނޫސް އެޖެންސީގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން 

 މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައި ނުވަނީ އަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެތީ އެ ނޫސް އެޖެންސީގެ

 16ކަމުގައެވެ.

ގައި  1983މި މައްސަލައާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތައް ދިރާސާ ކުރުމުން ފާހަގަ ވެފައިވަނީ  .28

ޓްރީ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ" )ހަނާ / މޯލްޑިވްސް( ގެ ނަމުގައި ރަޖިސް

 އެއްވެސް ގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ އެފަދައެއް  ނޫހެއް، ނުވަތަ އެ އެޖެންސީކޮށްގެން ނެރެފައިވާ 

އިގެ ިމ މައްސަލަ ،ހެއްކެއް ،މަސައްކަތެއް، ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެ ކިޔުމެއް

 ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަތް ނެތްކަމެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު "ހަވީރު ނޫސް  31 މާޗް  1983، އަދި މި މައްސަލައިގައި ޚިލާފެއް ނެތް އެއް ނުކުތާއަކީ .29

ފައުންޑަރުން އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުން" ނަމުގައި އެއްބަސްވުމެއް ލިޔެ، "އުފެއްދުމަށް  "އެޖެންސީ 

ފާރޫޤު ޙަސަން އާއި، މުޙައްމަދު ނަޢީމް ގެ އިތުރުން  هللاބްދުޢަ އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި، 

ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ސޮއިކުރި ކަމެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި، ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީން 

ސައްކަތްތަކަކީ ދުވަހު ނޫސް ހަވީރު ނެރުމާއި، މަހަކު އެއްފަހަރު ނުކުންނަ "އަމާޒު" އެ ވަގުތު ކުރާ މަ

                                                           
ތުގެ އަުޑއެުހމުަގއި ެދއްކި ގައި ުސޕްީރމް ކޯޓުގައި ޭބްއވުނު ޝަީރޢަ 2022މާރޗް  23މައްސަލަ ަރްއދުވާ ފަރާުތގެ ވަކީލު މުޙަްއމަދު ަފއިސަލް  16

 ވާހަކަިއގެ ަމޙްަޟރު ބަޔާން.
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ޚާނާ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މަޖައްލާ ނެރުމާއި، "ހަވީރު" ގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޗާޕު 

 17ހިންގުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ންގެ ވަނަ އަހަރު ފައުންޑަރު 1983ކުރެވެނީ، މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް ބަލާއިރު، ފާހަގަ  .30

ކީ އެއްބަސްވުމުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ހަވީރު ނޫހަ

ވަނަ  28ޑިސެމްބަރ  1978ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނޫހެއްކަމެވެ. އެ ނޫސް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ 

ލާގެ ދުވަހު ދޫކޮށްފައިވާ "ނޫސް މަޖައްވަނަ  29ޖޫން  1987ދުވަހުގައެވެ. އަދި އެ ނޫހަށް 

ފައިވާ ގައި ހަދާދީ 1978ޑިސެމްބަރ  28ރަޖިސްޓްރީ" އިން އެނގޭ ގޮތުގައި އެ ރަޖިސްޓްރީއަކީ 

ވާ ރަޖިސްޓްރީއެއް ރަޖިސްޓްރީ އުވާލައި، އެ ނޫހުގެ އެޑިޓަރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އަލުން ހަދައިދީފައި 

މުޙައްމަދު   މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ޑރ.ކަމެވެ. އަދި އެ ރަޖިސްޓްރީގައި ނޫހުގެ

ދުވަހު ނޫސް  ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ނަމެވެ. އަދި ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގެ ދަށަށް 

ހެޅިފައިވާ ހަވީރު ދިއުމާ ހަމައަށް، އެ ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަ

 ފެންނަން އޮތީ ވެސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ނަމެވެ. ރަޖިސްޓްރީތަކުގައި

 ފަރާތެއްގެ މީގެ އިތުރަށް ފައުންޑަރުންގެ އެއްބަސްވުމަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަލާއިރު، ކުރިން އެހެން .31

ޔަފާރިއެއް ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ނޫހެއް، ނޫސް އެޖެންސީ އެއް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ވި

އް ފާހަގަ އްގެ މިލްކުވެރިކަން އެ އެޖެންސީއަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު އެއްވެސް ކަމެނުވަތަ މުދަލެ

 ކޮށްފައިނުވެއެވެ.

އޮގަސްޓް  11އަދި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިުރ ޙުސައިންގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގައި އޮތް ހަވީރު ނޫސް،  .32

މަސްއޫލުވެރިކަމަށް ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ" )ހަނާ/މޯލްޑިވްސް( ގެ  1983

                                                           
 :-ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވަނީ، "ަހވީރު ޫނސް އެެޖްނސީން މި ަވގުތުުކރާ މަަސއްކަތަކީާމއްދާ ވަނަ  3 އެއްަބްސވުުމގެ 17
 ހ. ދުވަހު ޫނސް "ހަީވރު" ނެރުން.     
 ށ. މަހަކު އެއް ފަހަރު ނުުކންނަ "ައާމޒު" މަަޖއްލާނެރުން.     
 ަފަދއިންެނވެ.މިާފީރގެ ގޮތުން ހިންގުން." ނ. "ހަވީރު" ގެ ފަރާތުން ަރޖިސްްޓރީ ކުރެވިަފއިވާ ޗާުޕޚާނާ ވިޔަ     
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ނުވަތަ އެ އެޖެންސީގެ މިލްކުވެރިކަމަށް ބަދަލުވިކަން ނުވަތަ ހަވީރު ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރިކަމުގައި 

ގައި  1983އޮގަސްޓް  11ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަމުގައި މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އާއި، 

ގައި ހިއްސާވިކަން އެނގޭނެ ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ" )ހަނާ/މޯލްޑިވްސް( އެކު

 ހެއްކެއް މި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކުން ފާހަގަ ވެފައިނުވެއެވެ.

 ތަ؟މިލްކުވެރިކަމާ ގުޅޭ މި ނުކުތާ ކުރިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު 

ހަކަ މި ދެކެވެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ވާ .33

ބަބުން ސަކޯޓުގެ ކުރީގެ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި އަސާސީ ކަމެއް ދޫވެފައި އޮތުމުގެ ސުޕްރީމް 

މާއެކު، ޑރ. ފާޅުކަންބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ވު 

މުދަލެއްގެ އްގެ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މުދަލެއް، އެހެން ފަރާތެ

ފު ކޮށްފައިވޭތޯ ނާއު ގޮތުގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އޮވެގެން އެކަން ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތި

 މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.

 މުން ސުޕްރީމް ވަނަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގެ ނިން  04ނޮވެމްބަރ  2015މިކަމަށް ބަލާއިރު، ފާހަގަކުރެވެނީ  .34

ހަޅާފައިވާ ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޑރ. މުޙައްމު ޒާހިރު ޙުސައިން ހުށަ

އެ ނުކުތާގައި  ވަނަ ނުކުތާގައި މި ކަމާމެދު  ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން  05ހުށަހެޅުމުގެ 

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ނުޤަބޫލުގައިހަވީރު ނޫހާއި، ލޯމާފާނު ޕްރިންޓްގެ މިލްކުވެރި ފަރާތުގެ ، ތަފުސީލުކޮށް

ނަ މާއްދާއާ ވަ 40އުފެދިފައިވާ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށް ދިނުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ޢާންމު ޤާނޫނީ ޙުކުމްތަކާ ޚިލާފުކަމެއްކަމުގައި ބުނެ އެކަން ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާ

ރާޖަޢާ ކުރުމުގެ ރިމައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް މު ވުމާއެކު، މިއީ އަލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކު

 ތެރެއިން ހުށަހެޅުނު ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ނޫނެވެ.
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ހަވީރު ނޫސް  ކަންމިހެން އޮތުމުން މި މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ  .35

ދު ކޮބައިކަމާމެ  މަކީ،އެޖެންސީ އާއި ޑރ. ުމޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންއާ އޮތް ޤާނޫނީ ގުޅު 

ވާބެއް ޖަ އުފައްދާފައިވާ ސުވާލަކީ، އެ ސުވާލަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާއިން 

ބުނާނަމަ، މިއީ  ލިބެންޖެހޭފަދަ ޤާނޫނީ ބަހުސެއް އޮތް ސުވާލެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް 

އެއްކަމުގައި މަށް އެކަށޭނެ ޤާނޫނީ ނުކުތާހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރު

ނެތްކަމުގައި ބަލައި  އަދި މިފަދަ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެފަދަ ކަމެއް އަހުރެން ދެކެމެވެ.

ތް އޮތުމަކީ، އޮމި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި ނިންމާފައި 

 ރެން ދެކެމެވެ.ކަން ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި އަހުއެކަމުގެ ސަބަބުން ފާޅު

 ހަވީރު މީޑިއާ ގުރޫޕުގެ ބަހެއް ހޯދަން ޖެހޭތަ؟

ން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައި .36

ޑިއާ ގްރޫޕުން ށް ތަދައްޚުލުވި ހަވީރު މީ ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަދި މި މައްސަލައަ

އާ ގްރޫޕުގެ ފާހަގަކުރި ހަމައެކަނި ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން މި މައްސަލަ ނިންމިއިރު، ހަވީރު މީޑި

ރުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ދަށުން ހިންގަމުންދިޔަ ހަވީރު ނޫހާއި ލޯމާފާނު ޕްރިންޓާމެދު ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކު

ސްލަހަތުގައި ކުންފުނީގެ މަ މައްޗަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ދޭހަވާއިރު، އެ ގުޅުމެއް ނެތް ފަރާތެއްގެ

ލާފަށް ޚިވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ 

 .ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައްޔާއި، އެއީ ފާޅުވެގެންވާ ބޭއިންސާފެއް ކަމުގައެވެ

ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ބަލާއިރު، ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ  މި މައްސަލައާއެކު .37

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ  2013މާރޗް  28

 2013މެއި  14ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ދަށަށް ދުވަހު ނޫސް "ހަވީރު" ބަދަލު ކުރެވިފައިވަނީ 



2021/SC-F/04  [2022] SC 35 

18 
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއިން މި މައުލޫމާތު އެ ތާރީޚުގައި  18ގައެވެ.

ދޫކޮށްފައިވާ "ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީ" އިން އެނގެއެވެ. މި ރަޖިސްޓްރީގައި 

ހުށަހެޅިފައިވާ ހަވީރު " އެވެ. މިއީ ސިވިލް ކޯޓަށް 227ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ "

ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީއިން ފެށިގެން އެކި ރަޖިސްޓްރީތަކުގައި  1985ނޫހުގެ 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުގެ ގޮތުގައި އޮތް ނަންބަރުކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ގެ ވެރިފަރާތަކީ، އަދި މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ "ލޯމާފާނު ޕްރިންޓް"ގެ މެޝިނަރީފަދަ ތަކެތީ  .38

ގައި ދޫކޮށްފައިވާ،  1995ނޮވެމްބަރ  23"ހަވީރު" ކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުން 

އިން އެނގެއެވެ. މި ރަޖިސްޓްރީއަކީ ސިވިލް ކޯޓަށް މި މައްސަލައާ  19"ޗާޕުކުރާތަންތާގެ ރަޖިސްޓްރީ"

 ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.

ގައެވެ.  2015ޖެނުއަރީ  07ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވަނީ، ަހއި 20ހަވީރު ނޫހުގެ މައްސަލަ  .39

ހައިކޯޓަށް މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު އިރު، ދުވަހު ނޫސް ހަވީރުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތަކީ 

 ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕެވެ. 

 ނިންމުމުގައި، ދުވަހު ހަވީރު ނޫހުގެ މައްސަލައިގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަލާއިރު، އެ .40

ނޫސް "ހަވީރު" ނުވަތަ "ލޯމާފާނު ޕްރިންޓް" އަކީ އެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަވީރު ނޫސް 

ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ، އެޖެންސީގެ މިލްކު އެއްޗެއް ކަމުގައި ސާފުކޮށް

ގެ ޚަޞްމުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުންނާއި، މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގައި މައްސަލައި

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ އާއި، އެތާގެ މިލްކުގައިވާ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި 

ގޮތުގައި އިޝާރާތް ކޮށްފައި އެވަނީ، ދުވަހު ނޫސް ހަވީރާއި، ލޯމާފާނު ޕްރިންޓް ފަދަ،  21މުދަލުގެ"

                                                           
އްލާފަދަ "ނޫސް މަޖަ 722ގައި މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް ާއރޓްސް އެްނޑް ކަލްޗަރިއން ދޫކޮށްފަިއވާ ަރޖިސްޓްރީ ަނންަބރު  2013މެއި  14 18

 ތަކެތީގެ ަރޖިސްޓްރީ"
 (1995ނޮވެންަބރު  23) A/95/04-10ނަންަބރު  ރަޖިސްްޓރީ 19
 ޤަޟިއްޔާ C/2013-Cv/899 ކޯޓުގެ ނަްނބަރުސިވިލް  20
 05، ފޮޅުވަތް 25އިވާ ޢިާބރާެތއް، ހައިކޯުޓގެ ަޤޟިއްޔާ ނިުމނު ގޮުތގެ ރިޕޯޓުގެ ސަފުާހ ހުކުމުގަ  21
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ދާތަކުގެ މިލްކުވެރިކަން ނަގުލުވުމުގެ ކުރިން، ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕަށް އެ މު

 ޙުސައިންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަކެއްޗަށް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.

ރަޝީދު މޫސާ  ހަވީރު ނޫހުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިބްރާހީމް .41

 އެ އިން ފެށިގެން  1983މާރޗް  31 ،އެ ކޯޓުގައި އެދިފައިވަނީ  ފާރޫޤު ޙަސަންهللا އާއި ޢަބްދު 

ޖެންސީން އެމައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުވަހާ ހަމައަށް "ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ" އާއި އެ 

 ވިޔަފާރިން ނެރުނު ދުވަހު ނޫސް "ހަވީރު" އާއި އެ އެޖެންސީން ހިންގި ޗާޕުޚާނާއިން ކުރަމުން އައި

ހެން ނަމެއްގައި ވިފައިވާ ހުރިހާ މުދަލާއި، ތަކެއްޗެއްގެ މައްޗަށް، އެއީ މިހާރު އެނެރެވި، އެއްކުރެ

ދަލާއި ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ދަށަށް ބަދަލުވެފައިވާ މު

ސް( ވީ )ފަންސަ 25ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ތަކެތިން އެ ދެމީހުންކުރެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ 

 އިންސައްތަ މިލްކުވެރިކަމުގެ ހައްގު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުންކަން އެނގެއެވެ.

 އިސްތިއުނާފު މީގެ އިތުރަށް ސިވިލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި .42

ނާފީ ސްތިއުފާރޫޤު ޙަސަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ އިهللا އާއި، ޢަބްދު ސާކުރަމުން އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫ

ށްފައިވާ ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ދުވަހު ނޫސް ހަވީރާއި، ހަވީރު ނޫހުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮ

ޓުން ނިންމާފައިވާ ޗާޕުޚާނާގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން ކަމުގައި ސިވިލް ކޯ 

 ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމުގައި ބުނެ ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާއެވެ.

މިހެން އޮތުމުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައިވާ މުދަލާއި ކަން .43

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ، ތަކެތީގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ، ކޮބައިކަން، އަދި އެ މުދަލާއި ތަކެއްޗަކީ

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ފަދަ އަސާސީ ކަންކަން ހައިކޯޓުން 

މި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި ނުކުތާއާ ގުޅުންހުރި، 

އިވާ އެކި މުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީތަކުގައި، މި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފަ

ވާހަކަ ދެކެވޭ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން އޮތީ ކިހިނަކުންކަން ހައިކޯޓުން ބަލައި މުދަލުގެ ޞައްޙަ 
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މިލްކުވެރިންނަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ހައިކޯޓުގެ 

ޒު ކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން އިތުރު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހުތިމާލު ވެސް ޙުކުމް ތަންފީ

 އުފަންވާނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 ރަސްމީ އަދި މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދެކެވޭ ހަވީރު ނޫހުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްކަމުގައިވާ .44

، ގެ ސަބަބުންޓުން ހޯދާފައި ނުވުމުލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭ ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ބަހެއް ހައިކޯ

ދި އެނގުމެއް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ މިލްކުވެރި މުދަލަކުން، އެ މިލްކުވެރި ފަރާތުގެ ބަހެއް ނެތި، އަ 

 މުދަލުން އެނުވަތަ  ،އެހެން ފަރާތެއްގެ މިލްކުވެރިކަމަށް އެ މުދާ ނަގުލު ކުރެވިދާނެ ،ވެސް ނެތި

ތު ހުޅުވިގެން ގެ ޙުކުމުން އުފަން ވެގެންދިއުމުގެ ފުރުސަހާލަތެއް ހައިކޯޓު ތަސައްރުފު ކުރެވިދާނެ

 ދެއެވެ. 

ން ސުޕްރީމް ވަނަ އަހަރު ހައިކޯޓުގެ ނިންމު 2015މިކަންކަން މިގޮތަށް ފާހަގަކުރިނަމަވެސް، މިއީ  .45

 ކުރި ޤާނޫނީ ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއިރު، ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ފާހަގަ 

 ކަނޑައެޅެން އް ނޫނެވެ. ވުމާއެކު، މިއީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައި ގޮތެއްނުކުތާއެ

ސުޕްރީމް  އޮތް ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މި ފާހަގަ ކުރި ކަންކަމަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން

ލުވެ އެކަންކަން އްޚު ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި، ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން ތަދަ

  ދެކެމެވެ.ފާހަގަ ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަހެއް އޮތް ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމުގައި އަހުރެން

 މައްސަލަ ނިންމަން ފެންނަ ގޮތް 

 މަތީގައި މި ބަޔާންކުރި ކަންކަމުގެ އަލީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .46

2015/HC-A/08  ެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގ

ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމުގައި ބެލެވޭ، އަދި އެ ނިންމުން ބިނާ ކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާމެދު ސުވާލު 

މެއްނެތި އުފެދޭ ކަންކަން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަން ހުރިއިރު، އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރު
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ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު  HC-A/08/2015ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކަމުގައިވާތީ،

ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުފެންނަކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލު 

އަށް  ޒާހިރު ޙުސައިންކުރުމަށްފަހު، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ، ޑރ. މުޙައްމަދު 

 ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން އަހުރެންނަށް ފެނެއެވެ.

 ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް HC-A/08/2015އަދި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  .47

މުގައި ންވާކަހާލަތުގައި އެ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހައްގު ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕަށް ލިބިގެ 

 ކަނޑައަޅަން ވެސް އަހުރެންނަށް ފެނެއެވެ.

 އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާންގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެމި މައްސަލައިގައި  .48

 ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ރައުޔު 

 ރައުޔަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. ފަނޑިޔާރު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެމި މައްސަލައިގައި  .49

 ޙުކުމް 

 ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރުދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަން އެ ގޮތުގެމަތިން ހުރުމާއެކު، 

2015/HC-A/08  ްނިންމާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށ، 

އަދި އެ ނިންމުން ބިނާ ކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކާމެދު  ،ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމުގައި ބެލެވޭ

ޔަތް ކުރުމެއްނެތި އެކަންކަމަށް ރިޢާ ،ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަން ހުރިއިރު

ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ  HC-A/08/2015ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  ކަމުގައިވާތީ،

މިއަދުން  ،ކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ދިނުމަށް ނުފެންނަ

 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު HC-A/08/2015ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ތިރީސް(  30ފެށިގެން 




