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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2012/SC-A/03 :
ށި
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:އަޙްމަދުެޢަލީެ،ފުރުއްމާގެެ،ހދެ.ކުޅުދުއްފު ެ
ށި
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ޖަމީލާެޙުސައިންެ،އޮޕޭރާހައުސްެ،ހދެ.ކުޅުދުއްފު ެ
ކަ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ތަރި ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ09ެ:ފެބްރުއަރީެ2012
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ21ެ:ފެބްރުއަރީެ2012
 ނިމުނުެތާރީޚްެ06ެ:ސެޕްޓެމްބަރެެ ެ2016
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި16:44ެ:
މަެފަނޑިޔާރުެޢަބްދުﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔާރުެޢަލީެ
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސްެ:އުއްތަ ެ
ދުﷲ.
ޙަމީދުެމުޙައްމަދުެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ

ޔާ ެ
އިސްތިޢުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
ެ
 ނަންބަރުެ 2009/HC-A/91ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ15ެ:އޭޕްރީލްެެ 2009
 ނިމުނުެތާރީޚްެ04ެ:ޖެނުއަރީެެެ2012
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Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2009/HC-A/91ޤަޟިއްޔާއިންެކޮށްފައިވާެ
ޙުކުމަކީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތަށް ެނިންމާފައިވާ ެނިންމުމެއް ެނޫން ެކަމަށް ެބުނެެެެެެެ
ގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެެ ،އަޙްމަދު ެޢަލީ ެ
ރު ެ 2012/SC-A/03ޤަޟިއްޔާއިން ެބެލި ެމައްސަލައެވެ .މިެ
އިލްތިމާސްކުރުމުންެ ،މި ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ފުށީެއޮޕޭރާހައުސްެ،ޖަމީލާެޙުސައިންއަށެވެެ .
ނީެހދެ.ކުޅުދުއް ެ
ޤަޟިއްޔާގައިެދަޢުވާެލިބު ެ
ެ
އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަކުރެވު ެ
 ފާހަ ެ
ރު ެެ 2009/HC-A/91ޤަޟިއްޔާއިން ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީެ
ގެ ެނަންބަ ެ
ެެެެެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓު ެ
ގެމަތީންެކޮށްފައިވާެޙުކުމެއްެނޫންކަންެބަޔާންކޮށްެއަޙްމަދުެ
ޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތު ެ
ޝަރުޢީެއަދިެ ެ
ޢަލީގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެއަންނަނިވިެނުކުތާތައްެހުށަހަޅާފައިވެއެވެެ .
(ހ) ެފުރަތަމަ ެނުކުތާއަކީެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ160/B12C/2006
ޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/91ޤަޟިއްޔާއިން ެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެ
ށްެެެެެެ
ސާފުކުރުމަ ެ
ނީެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެއަކީ ެކާކުގެ ެގޯއްޗެއްކަން ެ ެ
އެ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަ ެ
ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެއޮފީހުން ެހދ.

ެ

ރުެ
ގެ ެނަންބަ ެ
ކުޅުދުއްފުށީ ެކޯޓަށް ެފޮނުވި ެއެ ެއޮފީހު ެ

ެ 28(ެ B12D/B12C/2006/964ނޮވެމްބަރ ެެ )2006މެސެޖާއިެ ،އެ ެމައްސަލާގައި ެހުށަހެޅިފައިވާެ
ހެކީންގެ ެހެކިބަހަށާއިެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބިމާބެހޭ ެޤާނޫނު)ގެ ެެ 10ވަނަެ
މާއްދާއާއިެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ)ގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްނުކޮށްެ ،މައްސަލައިގައިެ
ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ެނުބަލައިެ ،ހަމައެކަނި ެކުޅުދުއްފުށީ ެކައުންސިލްގެ ެއޮފީހުން ެފޮނުވި ެތަޙްޤީޤު ެބަޔާނުގެެ
މައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށްެބުނެެެހުށަހެޅިެނުކުތާ.
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ން ެނުދެނީސްެ
ދެވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ބަންޑާރަ ެގޯއްޗެއް ެއެހެން ެފަރާތަކަށް ެސަރުކާރު ެ
(ށ) ެ ެ
އަދި ެރަޖިސްޓްރީކުރުމަކާ ެނުލައިެ ،ފުރުއްމާގެއަކީ ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެއޮޕޭރާހައުސްެ ،ޖަމީލާ ެޙުސައިންގެެ
ކިބަސް ެނޫންކަމަށާއިެ ،އެެ
މަންމަގެ ެގޯއްޗެއްކަމަށް ެބުނެ ެހެކިބަސްދީފައިވާ ެފަރާތްތަކުގެ ެހެކިބަހަކީ ެކާފީ ެހެ ެ
ހެކިބަހުގައި ެފުށުއެރުންތައް ެހުރިއިރު ެމައްސަލަ ެނިންމުމުގައި ެހައިކޯޓުން ެއެ ެހެކިބަހަށްެ
ނެެހުށަހެޅިެނުކުތާެ .
ށްފައިވާކަމަށްެބު ެ
ރިޢާޔަތްކޮ ެ

(ނ) ެތިންވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2009/HC-A/91
އިެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެެ 3ވަނަ ެނުކުތާގަ ެ
ށްެފާހަގަކޮށްފައިވާެކަންތައްތަކެއްކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާެކަންކަމަކީެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެޚިލާފަ ެ
ނުކުތާ.
(ރ)ެހަތަރުވަނަެނުކުތާއަކީެ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީެފުރުއްމާގޭެމަރްޙޫމްެޚަދީޖާެމުޙައްމަދުގެެ
ހުރިެހަމައެކަނިެވާރިޘަކީެޖަމީލާެޙުސައިންެކަމަށާއިެ،އޭނާގެެބަހެއްެހޯދާފައިނުވާކަންެލިޔުންތަކުންެއެނގެންެ
އޮތްކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/91ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެެ
ކުތާގައިެފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެއޮފީހުގެެ
ރިޕޯޓުގެ ެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެެ 4ވަނަެނު ެ
މެސެޖާއިެއަޙްމަދުެޢަލީެހުށަހެޅިެހެކީންެފާހަގަނުކޮށްެޖަމީލާެޙުސައިންގެ ެބަހެއްެހޯދަންޖެހޭެޝަރުޢީެއަދިެ
ޤާނޫނީެއެއްވެސްެހައިސިއްޔަތެއްެނެތްކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާެ .

(ބ) ެފަސްވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ޖަމީލާ ެޙުސައިން ެެ 2009ވަނަ ެއަހަރާ ެހަމައަށް ެއެއްވެސްެ
ށް ެސިޓީ ެލިޔެެ،
މާބެހޭ ެފަރާތްތަކަ ެ
މައްސަލައެއް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައި ެނުވާކަމަށާއިެ ،އޭނާ ެސަރުކާރުގެ ެކަ ެ
މައްސަލަ ެހުށަހެޅި ެނަމަވެސްެ ،އޭނާގެ ެމަންމައަށް ެދީފައިވާ ެގޯއްޗެއްކަމަށް ެސާބިތުކޮށްދީފައި ެނުވާއިރުެ،
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ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/91ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެފާހަގަކުރެވުނުެ
ނުކުތާތަކުގެެެ 3ވަނަެނުކުތާގައިެފަހަގަކޮށްފައިވާެކަމަކީެ ،އަޙްމަދުެޢަލީގެ ެބައްޕަެޢަލީެޙުސައިންގެ ެމިލްކެއްެ
ށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާެ ެ.
ނިގުޅައިގަނެވޭނެެކަމެއްކަމަ ެ

(ރ) ެހަވަނަ ެނުކުތާއަކީެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/91ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތް

ެނިމުނުގޮތުގެ

ެރިޕޯޓުގައި،

ެފުރުއްމާގެ،

ެޢަލީ

ެޙުސައިންއާ

ެހަވާލުކޮށްފައިނުވާކަންެ

ޅޭެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރުެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/SC-A/14ޤަޟިއްޔާގައި ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެ ެ
ގޭެ
ކިތާބީެހެއްކަކީެޔަޤީނީެޢިލްމުެހާޞިލުކުރެވޭެއަދިެޤާނޫނީެޙުއްޖަތެއްކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،ފުރުއްމާ ެ
ގޯތީގެ ެރަޖިސްޓްރީ ެެ 24ޑިސެމްބަރ ެެ 1997ގައި ެޢަލީ ެހުސައިންގެ ެނަމުގައި ެހަދާދީފައި ެއޮންނަ ެއޮތުމަށްެ
ހައިކޯޓުންެރިޢާޔަތްކޮށްފައިެނުވާކަމަށްެބުނެެހުށަހެޅިެނުކުތާެ .
ެ .1މި ެމައްސަލައިގައި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
ދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެކޯޓުގެ ެެ 160/B12C/2006ނަންބަރުެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/91ޤަޟިއްޔާގެެ
ޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށާއިެ ،ހުށަހެޅިފައިވާ ެއެންމެހައި ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެހިމެނޭެ
ޢުތަކަށާއިެ،ކަމާގުޅުންހުރިެޤާނޫނުތަކަށާއިެ ،ޤާނޫނީެއަދިެޝަރްޢީެމަބާދީތަކާއިެއުޞޫލުތަކަށްެޝަރްޢީެ
ވަޤާއި ެ
އަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
އިވެއެވެެ .
ފާހަގަކުރެވިފަ ެ
ށިެ ،ފުރުއްމާގެެ ،އަލްމަރްޙޫމްެ
މި ެމައްސަލައަކީެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފު ެ
ެ(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ެ ،
ގެެ
ޢަލީެޙުސައިންެގެެވާރިޘުންކުރެެ،ފުރުއްމާގޭެއަޙްމަދުެޢަލީެ ،އޭނާގެެބައްޕަެއަލްމަރްޙޫމްެޢަލީެޙުސައިން ެ
ތަރިކައިގެ ެމައްސަލަ ެހަމަޖައްސައި ެދިނުމަށް ެއެދިެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލާގައިެ ،
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ޓުގެެނަންބަރުެެ160/B12C/2006ޤަޟިއްޔާއިން؛ެހދ.ކުޅުދުއްފުށީެފުރުއްމާގޭެޢަލީެ
ހދެ.ކުޅުދުއްފުށީެކޯ ެ
ޙުސައިންެެ 28ޖުލައިެެ 1979ގައިެނިޔާވެފައިވާކަމަށާއިެ ،ޢަލީެޙުސައިންެނިޔާވިއިރުެވާރިޘުންނަށްެތިބީެެ2
ފިރިހެންދަރިެ ،ފުރުއްމާގެ ެއަޙްމަދު ެޢަލީ ެއާއިެ ،އެ ެރަށުެރީޙުއްޞަބާެ ،މުޙައްމަދު ެޢަލީ ެއާއި(ެ 1ެ ،އެކެއް)ެ
ދީޖާެ
ންގެ ެމަންމަެ ،އެ ެރަށުެފުރުއްމާގެެ ،ޚަ ެ
އަންހެންދަރިެ ،އެ ެރަށުެދިގަލިެ ،އާމިނަތުެޢަލީއާއިެ،ޢަލީެޙުސައި ެ
އިގައި ެހުރި ެއެއްޗަކީެ ،ހދެ.
މުޙައްމަދާއެކު ެެ 4ވާރިޘުންކަމަށާއިެ ،އަލްމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙުސައިންގެ ެތަރިކަ ެ
އިެ ،ވަޅުފަދަތަންތަނާއިެ،
ވެ ެކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯތީގައިވާ ެއެންމެހާ ެޢިމާރާތްތަކާ ެ
ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެއެ ެ
ކަެބެހެނީެެ30ބަޔަށްެކަމާއިެ،ކޮންމެެފިރިހެންެދަރިއަކަށްެ(ެ30/10ތިރީސްބައިކުޅަެ
ތަކެތިކަމަށާއިެ،މިެތަރި ެ
ތިރީސްބައިކުޅަެފަހެއް)ެބައިކަމަށާއިެ،ޢަލީެޙުސައިންގެެ
މަށާއިެ،އަންހެންެދަރިއަކަށްެެ (ެ30/5
ދިހައެއް)ެބައިކަ ެ
މަންމަެޚަދީޖާެމުޙައްމަދަށްެ(ެ 30/5ތިރީސްބައިކުޅަެފަހެއް)ެބައިކަމަށާއިެ ،ވާރިޘުންކުރެެމުޙައްމަދުެޢަލީއާއިެ
ދެެ
އާމިނަތުެޢަލީއަށް ެވާ ެބައިެފުރުއްމާގެެއަޙްމަދުެޢަލީއަށްެހަދިޔާކޮށްެދޫކޮށްލާފައިވާތީެ ،މި ެތަރިކައިންެއެ ެ ެ
މީހުންނަށްެލިބޭެބަޔާއެކުެފުރުއްމާގެެއަޙްމަދުެޢަލީއަށްެ(ެ 30/25ތިރީސްބައިކުޅަެފަންސަވީސް)ެބައިެ ،ޢަލީެ
ޙުސައިންގެ ެމަންމަ ެފުރުއްމާގެ ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދަށް ެ(ެ 30/5ތިރީސްބައިކުޅަ ެފަހެއް) ެބައިެ
ލުތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބުނެެެެެެެ،
ންމުންެ ،ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެއުޞޫ ެ
މިލްކުވެގެންވާކަމަށް ެނިންމި ެނި ެ
ރިެ
ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީެއޮޕޭރާހައުސްެ ،ޖަމީލާެޙުސައިންގެެފަރާތުންެދިވެހިރައްޖޭގެެހައިކޯޓަށްެއިސްތިއުނާފްކު ެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެ"ފުރުއްމާގެ" ެއެވެ ެކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯއްޗަށް ެެ 24ޑިސެމްބަރ ެެ 1997ގައި ެހަދާދީފައިވާެ
އިެ
ވާތީ ެއާ ެ
މަށް ެ
ގޭގެ ެވެރިފަރާތަކީެކޮބައިކަންެރަނގަޅަށްެބެލެވިގެންެނޫންކަ ެ
ރަޖިސްޓްރީެހަދާދީފައިވަނީެފުރުއްމާ ެ
ފުރުއްމާގެ ެއެވެ ެކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯއްޗަކީ ެއަލް ެމަރްޙޫމް ެޢަލީ ެޙުސައިންއަށް ެސަރުކާރުން ެހަވާލުކޮށްފައިވާެ
ގޯއްޗެއްކަމަށްެނުވާތީ ެއާއިެއެ ެގެއަކީެއޭނާގެެގެއެއްކަމަށްެބަލާނެތަނެއްެނެތަތީ ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށީެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 160/B12C/2006ޤަޟިއްޔާގައި ެކޮށްފައިވާ ެޙުކުމަކީ ެޤާނޫނީ ެއަދި ެޝަރުޢީ ެއުޞޫލުތަކާއިެ
ކޮށްފައިވާެޙުކުމެއްެނޫންކަމަށްެކަ ނޑައަޅައިެނިންމިެމައްސަލަކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެ.
އެއްގޮތަށްެ ެ
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ެ(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެެ160/B12C/2006
ނީެ
ޤަޟިއްޔާގައިެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށިެ ،ހަދިޔާެ ،އާދަމް ެޙުސައިން ެއާއި ެއެ ެރަށު ެބްލޫކެބިންެ ،ޢަބްދުލްޣަ ެ
ން ެއާއި ެއެ ެރަށު ެމަތަރެސްމާގެެ ،ޙަސަންެޙުސައިންއާއިެ ،އެ ެރަށު ެވަންދޫގޭެއާދަމް ެމުޙައްމަދާއިެއެެ
ޙަސަ ެ
ރަށުެފުރުއްމާގެެ،އަޙުމަދުެޢަލީެ،ޝަރީއަތަށްެބަޔާންެދީފައިވާކަމާއިެ،މިގޮތުން؛ެހދެ.ކުޅުދުއްފުށިެ،ހަދިޔާ،
އާދަމް ެޙުސައިންގެ ެބަޔާނުގައި ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެެ ،ކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯތީގައި ެމިހާރު ެހުރިެ
ޢިމާރާތްތަކާ ެވަޅުފަދަތަންތަނަކީެ ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެެ ،ޢަލީ ެޙުސައިން ެޚަރަދުކޮށްގެން ެއޭނާގެެ
މަސައްކަތުން ެތަކެތި ެހޯދައިގެން ެއޭނާ ެހަދާފައިވާ ެތަންތަނާއި ެހޯދާފައިވާ ެތަކެތިކަން ެރަނގަޅަށްެ
ދެނެހުރިކަމަށާއިެ ،އެކަން ެއޭނާއަށް ެއެނގުނު ެގޮތަކީެ ،ޢަލީ ެޙުސައިންއަކީ ެއޭނާ ެރަނގަޅަށްެ
ދަންނަމީހަކަށްވެފައިެ ،އެ ެޢިމާރާތްތައް ެހަދަނިކޮށް ެފެނި ެއެކަންކަމުގެ ެޙަޤީޤަތް ެއެނގޭތީކަމަށާއި ،އާދަމްެ
އެެ
ޙުސައިން ެތަންދޮރު ެވަކިކުރަން ެއެނގުނުއިރުވެސް ެއެގޭގައި ެއުޅެމުންދަނީ ެޢަލީ ެޙުސައިން ެކަމަށާއިެ ެ ،
ގޯތީގައި ެޢަލީ ެޙުސައިން ެޢިމާރާތް ެކުރިއިރުެ ،އެހެން ެޢިމާރާތެއް ެއެތާނގައި ެނެތްކަމަށް ެބަޔާންދީފައިވާކަންެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ހދެ .ކުޅުދުއްފުށި،

ބްލޫކެބިން،

ޢަބްދުލްޣަނީ ެޙަސަންގެ ެބަޔާނުގައި ،ފުރުއްމާގޭެ

މިލްކުވެރިކަމާމެދުެދަޢުވާކުރަން ެބޭނުންކަމަށް ެބުނެެއޭނާގެެބައްޕަ ެޙަސަންެއިބްރާހީމްެދުނިޔޭގައި ެހުރިއިރުެ،
ނި ެއަޑުއަހާފައިވާކަމަށާއިެ ،އޭނާގެ ެބައްޕަެ
އޭނާ ެގާތު ެފުރުއްމާގެ ެގޯއްޗަކީ ެއޭނާގެ ެކާފަގެ ެގޯއްޗެއްކަމަށް ެބު ެ
ނިޔާވެފައިވާތީެއޭނާގެެބައްޕަެއޭނާގާތު ެބުނެފައިވާެބުނުންެފިޔަވައިެކާފަގެެގޯއްޗެއްކަންެސާބިތުކޮށްދިނުމަށްެ
އެވަގުތުެހުށަހަޅާނެެހެއްކެއްެނެތްކަމަށްެބުނެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެ.
ހދެ .ކުޅުދުއްފުށި ،މަތަރެސްމާގެެ ،ޙަސަން ެޙުސައިންގެ ެބަޔާނުގައިެ ،ފުރުއްމާގެ ެކިޔާެ
ތީގައިވާ ެއެންމެހާ ެޢިމާރާތްތަކާއިެ ،ވަޅުފަދަ ެތަންތަނާއިެ ،ތަކެއްޗަކީ ެފުރުއްމާގެެ ،ކަނބުރުެ
ބަންޑާރަ ެގޯ ެ
މުޙައްމަދުގެެތަންތަނާއިެތަކެތިކަންެއޭނާެދެނެހުރިކަމަށާއިެ،އެކަންެއެނގުނީެކަނބުރުެފާޠިމަތުެ،ކަނބުރުެ
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ޚަދީޖާެ،ކަނބުރުެޢާއިޝަތުެ،ކަނބުރުެހަލީމަތުގެެފަރާތުންެއެ ެމީހުންެއެ ެވާހަކަެބުނުމުންެކަމަށާއި ،އަދިެ
އިވާނެކަމަށްެ
ގެެ ،ޚަދީޖާެމުޙައްމަދަށްެއެ ެމީހުންެދީފަ ެ
ލިބޭ ެބައިެފުރުއްމާ ެ
މިހުރިހާެމީހުންނަށްެފުރުއްމާގެއިންެ ެ
އެ ެމީހުން ެއޭނާ ެކައިރީ ެބުނެފައިވާކަމަށާއިެ ،އެހެންކަމުން ެފުރުއްމާގެއަކީ ެޚަދީޖާގެ ެބައްޕަގެ ެފަރާތުންެ
ޚަދީޖާއަށްެވާރުތަވެފައިވާެގެއެއްކަމަށް ެއޭނާއަށްެޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށާއިެ ،ކަނބުރުެމުޙައްމަދުެ ،ފުރުއްމާގެެކިޔާެ
ވެސް ެހަދަނިކޮށް ެއޭނާ ެނުދެކޭކަމަށާއިެ ،ފުރުއްމާގެ ެކިޔާެ
ބަންޑާރަ ެގޯތީގައި ެގެއެއް ެއަދި ެއެހެން ެޢިމާރާތެއް ެ
ބަންޑާރަ ެގޯއްޗަކީެ ،ކުޅުދުއްފުށީ ެއޮޕޭރާހައުސްެ ،ޖަމީލާ ެޙުސައިންގެ ެމަންމަ ެއެ ެރަށުެ ،ފުރުއްމާގެެ ،ޚަދީޖާެ
މުޙައްމަދުގެެގޯއްޗެއްކަންެދެނެހުރިކަމަށާއިެ،މިކަންކަންެއޭނާއަށްެއެނގުނީެޚަދީޖާެމުޙައްމަދުއާެއެއްބަނޑުެ
އެ ެރަށު ެވައްލަގެެ ،އާއިޝަތުެ
އެ ެރަށު ެރޫލައިޓްެ ،ފާތިމަތު ެމުޙައްމަދު ެއާއިެ ެ ،
އެއްބަފާ ެމީހެއްކަމަށްވާެ ެ ،
މުޙައްމަދަށް ެއެ ެތަރިކައިން ެލިބޭބައި ެއެ ެމީހުންނާ ެއެއްބަނޑު ެއެއްބަފާ ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުއަށް ެދީފީމޭެ،
މިގޮތަށް ެއެމީހުންގެ ެދުނިޔޭގައި ެބުނެފައިވާ ެއަޑުއަހާފައިވާތީކަމަށާއި ،އެ ެޒަމާނުގައި ެކަންހިނގާ ެއުޞޫލަކީެ
އެފަދަ ެކަންކަން ެނިންމަނީ ެޝަރީޢަތް ެމެދުވެރިކޮށްގެންކަމަށް ެނުވުންކަމަށާއިެ ،މިގޮތަށް ެއެކަކު ެއަނެކަކަށްެ
ދިނީމައި ެދެވުނީކަމަށާއިެ ،ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުގެ ެއެއްބަނޑު ެއެއްބަފާ މީހުންނަށް ެފުރުއްމާގެއިން ެލިބޭބައިެ
ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދަށްެއެމީހުން ެދޫކޮށްލީކަމަށް ެބުނެފައިވަނީ ެއޭގެ ެެ 40އަހަރު ެކުރިންެކަމަށް ެބުނެފައިވާކަންެ
އެނގެންެއޮވެއެވެެ ެެެ.
ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށި ،ވަންދޫގެެ ،އާދަމް ެމުޙައްމަދުގެ ެބަޔާނުގައި ،ފުރުއްމާގެ ެރަޖިސްޓްރީެ
ހެދުމަށްޓަކައިެފޯމެއް ެހިފައިގެންެއޭނާ ެކައިރިއަށް ެއިބްރާހީމް ެމަނިކު ެދޮންމަނިކުެކިޔާ ެމީހަކު ެއެެއަތޮޅުގެެ
އަތޮޅުވެރިކަމުގައި ެހުރިއިރުެ ،ފުރުއްމާގެ ެޢަލީ ެޙުސައިންގެ ެފިރިހެން ެދަރި ެފުރުއްމާގެ ެއަޙްމަދު ެޢަލީެ
ވެ ެކިޔާެގޯއްޗަކީެޢަލީެޙުސައިންގެެ
އައިސްފައިވާކަމަށާއިެ،ނަމަވެސްެއޭނާއަށްެޖަވާބުދީފައިވާނީެ،ފުރުއްމާގެއެ ެ
ގޯއްޗެއްކަމަށް ެސޮއި ެނުކުރާނެކަމަށްކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެއަޙްމަދު ެޢަލީގެ ެމާމަެ ،ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުގެެ
ހިފައިގެން ެދިޔަ ެކަމަށާއިެ ،އޭގެ ެދުވަސްތަކެއްފަހުންެ
ގޯއްޗެއްކަމަށް ެސޮއިކޮށްފާނެކަމަށް ެބުނުމުން ެއެ ެފޯމު ެ ެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ގެ 8
ސަފްޙާ ެ 12

ފުރުއްމާގެ ެޢަލީ ެޙުސައިންގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީ ެހަދާދީފައިވާކަން ެއެނގުނުކަމަށާއިެ ،ޢަލީ ެޙުސައިންގެެ
މައްޗަށް ެފުރުއްމާގެ ެރަޖިސްޓްރީ ެހެދިފައިވަނީ ެޢަލީ ެޙުސައިން ެނިޔާވިތާ ެެ 20އަހަރު ެފަހުންކަމަށްެ
ބެލެވޭކަމަށްބުނެ ެބަޔާންދީފައިވާކަމާއިެ ،ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެއަކީެ ،އެގޭ ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުގެ ެގޯއްޗެއްެ
ކަމަށާއިެ ،އެެގޯތީގައިވާެޢިމާރާތްތަކާެ ،ވަޅުފަދަތަންތަނާއިެ ،ތަކެއްޗަކީވެސްެޚަދީޖާެމުޙައްމަދުގެެތަންތަނާއިެ
ވެެ
ންދިޔަ ެއުޞޫލުންެފުރުއްމާގެއެ ެ
ރަންެއެނގެނީެއޭރުެކަންހިނގަމު ެ
ތަކެތިކަމަށާއިެ ،އެކަންެއޭނާއަށްެޔަޤީންކު ެ
ކިޔާެބަންޑާރަެގޯއްޗަކީެފުރުއްމާގެެ،ޚަދީޖާެމުޙައްމަދުގެެބައްޕަެ،ފުރުއްމާގެެ،ކަނބުރުެމުހައްމަދުގެެފަރާތުންެ
ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދަށް ެލިބިފައިވާ ެގޯއްޗަކަށް ެވާތީކަމަށާއިެ ،ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދަށް ެފުރުއްމާގެ ެއޭނާގެ ެބައްޕަގެެ
ފަރާތުން ެލިބެން ެމެދުވެރިވިގޮތެއްކަމަށް ެއޭނާއަށް ެއެނގިފައިވަނީ ެކަނބުރު ެމުޙައްމަދު ެނިޔާވެދިއުމުންެ
ހާ ެދަރިން ެއެހެން ެގެއަކަށް ެބަދަލުވުމުންކަމަށާއިެ ،މިގޮތަށް ެބަދަލުވިއިރު ެޚަދީޖާެ
ކަނބުރު ެމުޙައްމަދުގެ ެހުރި ެ
މުޙައްމަދުވެސް ެޢާއިލާއާއެކު ެބަދަލު ެވީކަމަށާއިެ ،އެހެންކަމުން ެކަނބުރު ެމުޙައްމަދަށް ެލިބިފައިވާ ެފުރުއްމާގެެ
އާއި ެހިތިމާގެ ެހުރީ ެމީހަކު ެދިރިނޫޅޭ ެފަޅު ެގެއެއްގެ ެގޮތުގައިކަމަށާއިެ ،މި ެދެ ެގޯތިވެސް ެއޮންނަނީެ
ކައިރިކައިރި ެޖެހިގެންކަހަލަ ެގޮތަކަށްކަމަށާއިެ ،ޚަދީޖާ ެބައްޕަ ެނިޔާވުމުން ެޚަދީޖާ ެއެހެން ެގެއަކަށްެ
މާ ެގުޅިގެން ެފުރުއްމާގެެ
ބަދަލުވިއިރުެ ،ޚަދީޖާގެ ެއުމުރުން ެެ 12އަހަރުކަމަށާއިެ ،ޚަދީޖާ ެބޮޑުވެ ެމީހަކާ ެއިނު ެ
ފަޅަށް ެނުބެހެއްޓުމަށްޓަކައިެ ،ފުރުއްމާގެއަށް ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދު ެދިޔަ ެކަމަށާއިެ ،ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުެ
ލާެ
ފުރުއްމާގޭގައި ެދިރިއުޅެމުންދަނިކޮށްެ ،ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުގެ ެއަންހެންދަރި ެއެ ެރަށު ެއޮޕޭރާހައުސްެ ،ޖަމީ ެ
ޙުސައިން ެމީހަކާ ެއިނދެ ެއެ ެދެ ެމީހުން ެގެއެއް ެއެޅުމުންެ ،ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދު ެއޮޕޭރާހައުސްއަށްެ
ބަދަލުވިކަމަށާއިެ ،ޚަދީޖާ ެނިޔާވިއިރުެ ،ފުރުއްމާގޭގައި ެދިރިއުޅެމުންދިޔައީ ެޢަލީ ެޙުސައިންގެ ެފިރިހެން ެދަރިެ
ފުރުއްމާގެެ ،އަޙްމަދު ެޢަލީ ެކަމަށާއިެ ،ޚަދީޖާ ެނިޔާވިއިރުެ ،އޭނާގެ ެދެ ެދަރިންކުރެ ެއެއްވެސް ެދަރިއަކަށްެ
ފުރުއްމާގެ ެދީފައިނުވާކަމަށާއިެ ،ފުރުއްމާގެއެވެ ެކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯތީގައިވާ ެއެންމެހާ ެޢިމާރާތްތަކާެ،
ވަޅުފަދަތަންތަނާއި ެތަކެއްޗަކީެ ،ފުރުއްމާގެ ެކަނބުރު ެމުޙައްމަދުގެ ެމިލްކު ެތަންތަނާއި ެތަކެތިކަން ެއޭނާެ
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ގޭެ
ދެނެހުރިކަމަށާއިެ،އެކަންެއޭނާއަށްެއެނގެނީެއޭނާގެެމަންމަެކަނބުރުެމުޙައްމަދުގެެދަރިެއެެރަށުެވަންދޫ ެ
ހަކަތައް ެކިޔައިދީފައިވާތީކަމަށާއިެ ،ފުރުއްމާގެ ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދަށް ެލިބިފައިވަނީެ
ޢާއިޝަތު ެމުޙައްމަދު ެއެވާ ެ
ޚަދީޖާގެ ެބައްޕަ ެފުރުއްމާގެ ެކަނބުރު ެމުޙައްމަދު ެފަރާތުންކަމަށާއިެ ،ކަނބުރު ެމުޙައްމަދު ެފުރުއްމާގެެ
ފެނިފައިނުވާކަމަށާއި ،އެއީ ެއޭރު ެއޭނާ ެދުނިޔެއަށް ެއައިސްފައިނުވާތީކަމަށާއިެެ،
ޢިމާރާތްކޮށް ެހެދިތަން ެ ެ
ކަނބުރުެމުޙައްމަދުގެެހުރިހާެދަރިންެވަނީެފުރުއްމާގެެޚަދީޖާެމުޙައްމަދަށްެދީފައިކަމަށާއިެ،ޚަދީޖާެމުޙައްމަދުެ
ނިޔާވިއިރުެއެެގޯތިެއެއްވެސްެމީހަކަށްެދީފައިެނުވާކަމަށްެބުނެފައިވާކަންެއެނގެންެއޮވެއެވެެ .
ށީެ
ޅުދުއްފު ެ
ފް ެއެޓޯލްސް ެޑިވެލޮޕްމަންޓުން ެ"ހދ.ކު ެ
ނަ ެކަމަކީެ ،މިނިސްޓްރީ ެއޮ ެ
(ނ) ެތިންވަ ެ
ފުރުއްމާ ެގޯތީގެެމައްސަލަ"ެއާެގުޅޭ ެގޮތުންެެ 12ނޮވެމްބަރެެ 2007ގައިެތައްޔާރުކޮށްފައިވާެރިޕޯޓުގައި؛ެ
ކުޅުދުއްފުށީެއޮފީހުގައިެހުރިެލިޔެކިޔުންތައްެބެލިކަމަށާއިެ،ކުޅުދުއްފުށީެއޮފީހަކީެޒަމާންވީެ،ދުވަސްވެފައިހުރިެ
ލިޔުންެފެންނަންެހުރިެއޮފީހެއްެނޫންކަމަށާއިެ،ގޯތިެގެދޮރާބެހޭެއެންމެެދުވަސްވީެފޮތްތަކުންެބެލިެބެލުމުގައިެ
ން ލިޔެވިފައިވާ ެއެއްވެސް ެލިޔުމެއް ެފެންނަންެ
ފުރުއްމާ ެގޯތީގެ ެވެރިއެއްގެެގޮތުގައި ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުގެެނަ ެ
ނެތްކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެެ 1ފެބްރުއަރީ ެެ 1998ގައި ެފުރުއްމާގޭގެ ެވެރިއަކަށް ެޢަލީ ެޙުސައިންގެ ެނަންެ
އިެ،
ލިޔެފައިވާެގޯތިެހަވާލުކުރާެފޮތުގައިެގޯއްޗާެހަވާލުވިކަމަށްެމާވާގޭެއާދަމްެމުޙައްމަދުެސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާ ެ
ގު ”ެ 78’.5އިރު ެ"ެ 79’.9އުތުރު ެ"ެ 80’.8ދެކުނު ެ”ެ 68’.8އެވެެ.
މި ެގޯތީގެ ެމިންތަކަކީ ެހުޅަނ ެ
ޔެފައިވަނީެ
ހަމައެހެންމެެ ،ފުރުއްމާ ެގޯތީގެެ ،ގޭގޭގެ ެމީހުންގެ ެރަޖިސްޓްރީގައި ެގޭގެ ެވެރިފަރާތެއްކަމުގައި ެލި ެ
ޢަލީ ެޙުސައިންގެ ެނަންކަމަށާއިެ ،އެ ެމައްސަލައަކީެ 2006ެ ،ވަނަ ެއަހަރު ެއޮކްޓޯބަރ ެމަސްހާ ެތާނގައިެ،
ކުޅުދުއްފުށީ ެއޮފީހުން ެބައްލަވާފައިވާ ެމައްސަލައެއްކަމަށާއިެ ،އެ ެއޮފީހުންެ ،ޖަމީލާ ެޙުސައިންގެ ެބަޔާނެއްެ
ންެ
ނަގައި ،އެ ެބަޔާނުގައި ެޖަމީލާ ެހުށަހަޅައިެ ،ފުރުއްމާގެއަކީ ެއޭނާގެ ެމަންމަ ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުގެ ެގެއެއްކަ ެ
ދަންނާނެެހެކީންެހުށަހަޅައިެ،އެމީހުންގެެބަޔާންެނަގާފައިވެސްެވާކަމަށާއިެ،ހެކިންގެެގޮތުގައިެހުށަހަޅާފައިވާެ
ލީގެ ެބަޔާން ެއަތޮޅުެ
އެދުވަސްވަރުގެ ެކަތީބުންގެ ެގޮތުގައި ެތިބި ެއަޙްމަދު ެއިޤްބާލާއިެ ،ޢަބްދުލް ެޙަކީމް ެޢަ ެ
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ނުގައި ެވަނީެ 1997ެ ،ގައި ެއަތޮޅު ެއޮފީހުންެއަތޮޅުގެެ
އޮފީހުން ެނަގާފައިވާކަމަށާއިެ ،މި ެދެ ެބޭކަލުންގެ ެބަޔާ ެ
ރަށްެރަށުގެެގޯތިގެދޮރުެރަޖިސްޓްރީކޮށްދެއްވުމަށްެއަތޮޅުެތެރެއިންެނެގިެޓީމެއްެ،ކުޅުދުއްފުއްޓައްެވަޑައިގެންެ
ގޭގޭގެެރަޖިސްޓްރީގައިެއިސްމީހެއްކަމަށްެޖަހާފައިވާެމީހާެއެއީެޢިމާރާތާއިެގޯތީގެެވެރިޔާކަމުގައިެބެލެވިގެންެ،
ޢަލީ ެޙުސައިންެ ،ފުރުއްމާގޭގެ ެރަޖިސްޓްރީގައި ެޖަހާފައިވަނީކަމަށާއިެ ،އެގޮތަށް ެފާހަގަކޮށް ެމުޅި ެރަށުގެެ
ރަޖިސްޓްރީ ެފޮތްތައް ެހެދިފައިވަނީެ ،އައިޑެންޓިޓީ ެކާޑު ެހެއްދުމަށް ެހދެ .އަތޮޅު ެއޮފީހުން ެމި ެޓީމުގެެ
މަސައްކަތުގައިެ،ކޮންމެެގޯއްޗެއްގެވެސްެވެރިއަކުެއޮންނަންެޖެހޭނެކަމަށްެވުމާއެކުެގޯތިެގެދޮރުގެެތަރިކައިގެެ
މައްސަލަތައް ެހުށަނޭޅިއާއިެ ،ނިންމާނުލެވިހުރި ެގޯތި ެހުރިކަމުގައި ެވިޔަސްެ ،ޢިމާރާތާއި ެގޯތީގެ ެރަޖިސްޓްރީެ
ވަގުތުން ެފުރިހަމަކޮށްދިނުން ެއެއީ ެކާޑު ެހަދާ ެޓީމަށް ެބޭނުންކަމެއްކަމުގައިވެެ ،އެގޮތަށް ެބަދަލުކުރެވިފައިވަނީެ
ކަމަށާއިެ ،އަދި ެއަޙްމަދު ެއިޤްބާލުގެ ެބަޔާނުގައި ެ"ކުޅުދުއްފުށިެ ،އޮޕޭރާހައުސްެ ،ޖަމީލާ ެޙުސައިންެ
ހުށަހަޅާފައިވާެ ،ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގޭ ެގޯތީ ެމިހާރު ެހެދިފައިވާ ެގޮތަށް ެރަޖިސްޓްރީ ެހެދިފައިވަނީ ެމިެ
ދެންނެވި ެއޮޅުން ެއޮތުމާ ެއެކުގައި ެކަމަށް ެބުނެފައިވާކަމަށާއިެ ،ޢަލީ ެޙުސައިންއަކީެ ،އޮޕޭރާހައުސްެ ،ޖަމީލާެ
ންެ
ޙުސައިން ެމައްސަލަ ެހުށަހަޅާ ެފުރުއްމާގޭގެ ެވެރިއާކަމުގައި ެބުނާ ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުގެ ެދޮށީ ެފިރިހެ ެ
ދަރިކަމަށާއިެ ،ޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދަށްވުރެ ެކުރިން ެޢަލީ ެޙުސައިން ެނިޔާވެފައިވާކަމަށާއިެ ،އޭނާ ެނިޔާވީ ެެ18
ފެބްރުއަރީ ެެ 1979ގައިކަމަށާއިެ ،ޢަލީ ެޙުސައިންގެ ެމަންމަ ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދު ެނިޔާވެފައިވަނީ ެެ28
ސެޕްޓެންބަރުެެ 1988ގައިެކަމަށާއިެ،ޢަލީެޙުސައިންގެެނަމަށްެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީެ 24ެ،ޑިސެމްބަރެ
ެ1997ގައިެކަމަށާއިެ،މިއީެޢަލީެޙުސައިންެނިޔާވިތާެވިއްސަކަށްެއަހަރުގެެފަހުގެެތާރީޚެއްކަމަށާއިެ،ޖަމީލާެ
ޙުސައިން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެއަކީެ ،އޭނާގެ ެމަންމަ ެޚަދީޖާ ެމުޙައްމަދުގެ ެގޯއްޗެއްކަމުގައިެ
ބުނާެބުނުމާއިެ،ހެކިންގެެގޮތުގައިެހުށަހަޅާެއޭނާގެެތިމާގެެމީހުންެބުނާެބުނުންެފިޔަވައިެއަތޮޅުެއޮފީހާއިެ،
ން ެނެތުމާއެކުެ ،ފުރުއްމާގޭ ެޢިމާރާތާއިެ ،ގޯތީގެެ
ހުގެ ެލިޔުންތަކުން ެއެކަން ެއެނގެ ެ
ކުޅުދުއްފުށީ ެއޮފީ ެ
ރަޖިސްޓްރީގެެޞައްޙަކަމާމެދުެ،ނުވަތަެއެ ެގޯތީގައިވާެޢިމާރާތްތަކުގެެމިލްކުވެރިކަމާމެދުެޝަރީޢަތުންެގޮތެއްެ
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ފްެ
ވާނެކަމަށް ެމިނިސްޓްރީ ެއޮ ެ
ނިމުމުން ެނޫނީ ެއެ ެގޯތީގެ ެރަޖިސްޓްރީ ެއެހެން ެފަރާތަކަށް ެބަދަލުކޮށްގެން ެނު ެ
ންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
އެޓޯލްސްެޑިވެލޮޕްމަންޓުންެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެއެނގެ ެ
ެ(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،އިސްވެެބަޔާންވެދިޔަެހެކިންގެެބަޔާންތަކަށާއިެ،މިނިސްޓްރީެއޮފްެ
ގެެ
ޓުގެ ެމަތީގައިެބަޔާންވެދިޔަެރިޕޯޓަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،މިލްކުވެރިކަންެބަދަލުކުރުމު ެ
އެޓޯލްސް ެޑިވެލޮޕްމަން ެ
ވާ ގޮތުގެމަތިން ެފުރުއްމާގޭގެ ެމިލްކުވެރިކަން ެމަރްޙޫމް ެޢަލީެ
ނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތް ެ
ޤާ ެ
ޝަރްޢީ ެއަދި ެ ެ
ކަމާއިެ ،ފުރުއްމާގޭ ެޢަލީ ެޙުސައިން ެނިޔާވިފަހުން ެފުރުއްމާގޭ ެރަޖިސްޓްރީެ
ޙުސައިންއަށް ެބަދަލުކުރެވިފައިނުވާ ެ
އެނގެން ެއޮތްނަމަވެސް ެޢަލީެ
ޢަލީ ެޙުސައިންގެ ެނަމަށް ެބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން ެރަށު ެއޮފީހުގެ ެލިޔުމަކުން ެ ެ
ންގެެނަމަށްެއެެގޯތިެބަދަލުެކުރެވިފައިވަނީެ ،މީހުންގެެތަރިކަެހިމެނޭފަދަެބަންޑާރަ ެގޯތިެމީހުންނަށްެ
ޙުސައި ެ
އެެ
ންގެެނަމަށް ެ ެ
ދޫކުރެވޭެއުޞޫލުންެޢަލީެޙުސައިންނަށްެއެ ެގޯތިެދޫކުރެވިފައިވާތީެނޫންކަމާއިެ ،ޢަލީެޙުސައި ެ
ޓްރީެ
ގޭގެ ެރަޖިސްޓްރީ ެބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ެޢަލީ ެޙުސައިން ެނިޔާވިފަހުން ެކަމާއިެ ،އަދި ެރަޖިސް ެ
ބަދަލުކުރެވިފައިވަނީ ެއެ ެގޭގައި ެއުޅޭ ެމީހުންގެ ެއައިޑެންޓިޓީ ެކާޑު ެހެދުމުގެ ެބޭނުމުގައިކަމާއިެ ،އެއްވެސްެ
އިވާތީ ެނޫންކަން ެއެނގެން ެއޮންނަެ
އިރެއްގައި ެޢަލީ ެޙުސައިންއަށް ެއެ ެގޭގެ ެމިލްކުވެރިކަން ެބަދަލުކުރެވިފަ ެ
އޮތުމެވެެ .
ެ(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައިގައި ެެ 17ނޮވެމްބަރު ެެ 2015ވަނަ ެދުވަހުެ
ބޭއްވުނުެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައި ެއަޙްމަދުެޢަލީެއާއިެޖަމީލާެޙުސައިންގެެ
ން ެއާއިެ
ލީގެ ެބައްޕަ ެޢަލީ ެޙުސައި ެ
ފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށް ެބަލާއިރުެ ،ފުރުއްމާގެއަކީ ެއަޙްމަދު ެޢަ ެ
އިވާކަންެ
ޖަމީލާެޙުސައިންއާ ެދެ ެބެއިންގެެބައްޕަެއަލްެމަރްޙޫމްެޙުސައިންެޢަލީެގެެގެއެއްކަމަށްެބަޔާންކޮށްފަ ެ
އެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .

ެ
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މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެދިޔަ ެސަބަބުތައް ެއެހެން ެހުރުމާއެކުެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެ ެއަޙްމަދު ެޢަލީެ
އާއިެޖަމީލާެޙުސައިންގެެފަރާތުންެެ 17ނޮވެމްބަރުެެ 2015ވަނަެދުވަހުެބޭއްވުނުެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެފުރުއްމާގެއަކީ ެއަޙްމަދު ެޢަލީގެ ެބައްޕަ ެޢަލީ ެޙުސައިންއާއި ެޖަމީލާެ
ޙުސައިންއާއިެދެެބެއިންގެެބައްޕަެއަލްމަރްޙޫމްެޙުސައިންެޢަލީެގެެގެއެއްކަމަށްެދީފައިވާެބަޔާނުގެެމައްޗަށާއިެ
މި ެމައްސަލާގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެހެކިތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެފުރުއްމާގެ ެއެވެެ
ކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯއްޗާއި ެއެ ެގޭގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާ ެވަޅުފަދަ ެތަކެތީގެ ެމިލްކުވެރިކަން ެސާބިތުކުރުމުގައިެ
ޝަރްޢީެއަދިެޤާނޫނީެގޮތުންެޚިލާފުެއުފެދޭެފަދަެސުވާލުތަކެއްެއުފެދިފައިވާކަންެފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،ހދެ.
ކުޅުދުއްފުށީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 160/B12C/2006ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމާއިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ދެެ
ށްވާތީެ ،އެ ެ ެ
ެ 2009/HC-A/91ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއުޞޫލުތަކާެއެއްގޮތްނޫންކަމަ ެ
ށީ ެފުރުއްމާގެ ެއެވެ ެކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯތީގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަެ
ޙުކުމް ެބާޠިލުކޮށްެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފު ެ
ނުގެ ެމިލްކުވެރިކަމުގެ ެމައްސަލަެ ،ވަކި ެޤަޟިއްޔާއަކުން ެވަކި ެމައްސަލައެއްގެ ެގޮތުގައިެ ،ކަމާބެހޭެ
ތަންތަ ެ
ފުރަތަމަ ެމަރްޙަލާގެ ެކޯޓުން ެބަލައި ެނިންމުމަށާއި ެއޭގެ ެފަހުގައި ،އެ ެތަރިކައިގެ ެވާރިޘުން ެހުށަހަޅައިފިނަމަެ،
ޓުގެެ
މި ެމައްސަލަެބެލިެސުޕްރީމްެކޯ ެ
ތަރިކައިގެެމައްސަލަެވަކިެމައްސަލައެއްގެެގޮތުގައިެބަލައިެނިންމުމަށްެ ެ
ންގެެއިއްތިފާގުންެކަނޑައަޅައިެޙުކުމްކޮށްފީމެވެެ ެެ.
ފަނޑިޔާރު ެ
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