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ެ
ޞާ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ
 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2011/SC-A/49ެ:
ލެެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ:ޙަސަންެއާދަމްެމެ.ސީނަރީެެ/މާ ެ
ލެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:އަންވަރުެއާދަމްެމެ.ގޯލްޑަންވެލީެެ/މާ ެ
ކަ
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ތަރި ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ2ެ:ނޮވެމްބަރެ2011
 ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނުެތާރީޚްެ08ެ:ޑިސެމްބަރެ2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ03ެ:ޑިސެމްބަރެެ 2012
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:10 :
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސް:
ދުﷲ ެދީދީެ ،ފަނޑިޔާރުެ
ެެފަނޑިޔާރު ެޢާދަމް ެމުޙައްމަދު ެޢަބްދުﷲެ ،ފަނޑިޔާރު ެޑރެ .އަޙުމަދު ެޢަބް ެ
ން
އަޙުމަދުެމުޢުތަޞިމްެއަދުނާ ެ
ޔާ
ފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
އިސްތިއުނާ ެ
 ނަންބަރު2009/HC-A/366ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ12ެ:ޑިސެމްބަރެ2009
 ނިމުނުެތާރީޚްެ06ެ:އޮކްޓޯބަރެ2011
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ޞާ
މައްސަލައިގެެޚުލާ ެ
މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާެ ،އެކޯޓުންެ
ނިންމާފައިވަނީެ ،ޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެެ ،މެ .ސީނަރީ ެެ /މާލެެ ،ޙަސަންެ
އާދަމްގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގައިެއިލްތިމާސްކުރުމުންެބެލެވިފައިވާެޤަޟިއްޔާެއެކެވެެ .

އްެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
 ފާހަ ެ
ެ ެ
.1

މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާެ،

އެކޯޓުން ެނިންމާފައިވަނީެ ،ޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަށްބުނެެ ،މެ .ސީނަރީ ެެ /މާލެެ،
ޙަސަން ެއާދަމްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާެ
އެކެވެެ.
.2

ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެ

ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެޤަޟިއްޔާއަކީ ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 681/MC/2009ޤަޟިއްޔާެ
އެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާ ެގޮތާމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހިގެން ެމެ .ސީނަރީ ެޙަސަން ެއާދަމްެ ،އެޤަޟިއްޔާެ
ންމަވާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރުމުންެ ،އެކޯޓުން ެބައްލަވައިެ ،ނި ެ
އެނގެއެވެެ.
.3

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ

އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 681/MC/2009ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށްެ
ތަެެެެެ
ބަ ނޑު ެއެއްބަފާ ެދައް ެ
ބެލިއިރުެ ،އެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،މެ .ގޯލްޑަންވެލީ ެއަންވަރު ެއާދަމްެ ،މީނާއާ ެއެއް ެ
މެ.ސީނަރީެސަކީނާެއާދަމްފުޅުެެ09ޖެނުއަރީެެ2009ވަނަެދުވަހުެނިޔައުވެފައިވާެކަމަށްބުނެެއެމަރުޙޫމާގެެ
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ތަރިކައިގެ ެމައްސަލަ ެނިންމަވައިދެއްވުން ެއެދި ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅުމުން ެއެކޯޓުން ެބައްލަވާފައިވާެ
ޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ،މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 681/MC/2009ޤަޟިއްޔާެނިންމާފައިވަނީ ،މެ .ސީނަރީެ
ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެެ 09ޖެނުއަރީ ެެ 2009ވަނަދުވަހުެ ،ނިޔައުވެފައިވާކަމާއިެ ،ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅުެ
ނިޔައުވިއިރުެ ،އޭނާގެ ެވާރިޘުންގެ ެގޮތުގައި ެދުނިޔޭގައި ެތިބީެ ،ނިޔައުވިއިރު ެހުރި ެފިރިމީހާެ .މެ .ސީނަރީެ
ޙަސަންެއާދަމްއާއިެ،ސަކީނާެއާދަމްފުޅާެއެއްބަ ނޑުެއެއްބަފާެ(ެ01އެކެއް)ެއަޚްެމެ.ގޯލްޑަންވެލީެއަންވަރުެ
އާދަމް ެއާއިއެކު ެޖުމްލަ ެ(ެ 02ދޭއް) ެވާރިޘުންކަމާއިެ ،ތަރިކައިގައިހުރީ ެމެ .ސީނަރީ ެއެވެކިޔާެ
ބަންޑާރަގޯތީގައިވާ ެއެންމެހައި ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަ ެތަންތަންކަން ެހެކިންނާއި ެވާރިޘުންގެ ެބަހުންެ
ވެ އެނގެން ެއޮންނާތީކަމަށް ެވިދާޅުވެެ ،މާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެނަންބަރު ެ99-
ޝަރީޢަތަށް ެސާބިތު ެ
ެ 19(ެ C/144/2009/116އޭޕްރިލްެެ)2009ސިޓީއަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެމިތަރިކައިގައިެހިމެނޭެމެ.ސީނަރީެ
އެވެކިޔާ ެބަންޑާރަގޯތީގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަ ެތަންތަނުގެ ެތަރިކަ ެވާރިޘުންގެ ެމެދުގައި ެބަހައިގެންެ
އެއްބަ ނޑު ެއެއްބަފާ ެ(ެ 01އެކެއް) ެއަޚް ެއަންވަރު ެއާދަމަށް ެެ 1/2ބައިެ ،މިލްކުވެއްޖެކަމަށް ެޙުކުމްެ
ކުރައްވައިެ ،މިތަރިކައިގައި ެހިމެނޭ ެވާރިޘުންގެ ެތެރެއިން ެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެނިޔައުވިއިރު ެހުރި ެފިރިމީހާެ
ރީެ
ޙަސަން ެއާދަމްގެ ެނަމުގައި ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށީެ ،ޖަހާމުގުރިގެ ެ(ެ 1518.08އަކަފޫޓު) ެރަޖިސްޓް ެ
ކޮށްދެއްވާފައިވާތީެ ،މެ .ސީނަރީ ެއެވެކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯތީގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަ ެތަންތަނުގެ ެތަރިކަެ
ބަހައިގެން ެޙަސަން ެއާދަމަށް ެެ 1/2ބަޔަށްޖެހޭ ެެ 597.5އަކަފޫޓުގެ ެތެރޭގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަެ
ތަންތަނުގެ ެއަގުކަމުގައިވާ ެ134437/97ރ(ެ .އެއްލައްކަ ެތިރީސް ެހަތަރުހާސް ެހަތަރުސަތޭކަ ެތިރީސްެ
ނިމޭ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެ(ެ 12ބާރަ) ެމަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައިެ
ހަތްރުފިޔާ ެނުވަދިހަ ެހަތްލާރި) ެމައްސަލަ ެ ެ
ތިން ެޙަސަންެ
އެމަހަކަށް ެޖެހޭވަރު ެއެމަހަކު ެދައްކައި ެޚަލާސްކުރުމުންެ ،މެ .ސީނަރީ ެއެވެކިޔާ ެބަންޑާރަގޯ ެ
އާދަމަށްވާ ެެ 1/2ބައިގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަތަންތަންެ ،މެ .ގޯލްޑަންވެލީ ެއަންވަރު ެއާދަމަށްެ
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ކަން ެއަންގަވާފަކަމާއި ެމިކަންކަން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެމިއިޝާރާތް ެކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
މިލްކުވާނެ ެ
ނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެ.
.4

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާ ެއެކޯޓުންެ

ނިންމަވާފައިވަނީެ ،މަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 681/MC/2009ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ،
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށްކަމަށް ެބެލެވެންޖެހޭ ެފަދަ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެވިޔަސް ެހަމައެއްެ
ނެއްކަމަށް ެއެޤަޟިއްޔާ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށް ެއިއްތިފާޤުވެވޭތީ ެއެޤަޟިއްޔާގައިެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށްކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2009/HC-A/366
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެއެވެ.
.5

ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާގައިެއެކޯޓުންެ

ށްބުނެެ ،މެ .ސީނަރީެ
ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެބިނާވެގެންވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެކަމަ ެ
ޙަސަން ެއާދަމްގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެ(ެ 04ހަތަރު) ެސަބަބެއް ެހުށަހަޅައި ެވާހަކަެެ
ދައްކާފައިވެއެވެެ.އޭގެތެރެއިންެ:


ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،މެ .ސީނަރީ ެއެވެކިޔާ ެބަންޑާރަގޯތީގައި ެހިމެނިފައިވާެ

ޢިމާރާތްތަކާއިެވަޅުފަދަެތަންތަންެތަރިކައިގެެގޮތުގައިެހިމެނިފައިެއެވަނީެޙަސަންެއާދަމްެކުޅަެމަސައްކަތުންެ
ކަމަށާއި ެއެގޯތި ެހިއްކުމަށް ެބުރަ ެމަސައްކަތް ެކޮށްފައިވަނީ ެޙަސަން ެއާދަމްކަމަށާއި ެއަދި ެކޮށްފައިވާެ
ނީ ެޙަސަން ެއާދަމްކަމަށާއި ެމިކަމުގެ ެތަފްޞީލު ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހަޅާފައިވާއިރުެ
ޢިމާރާތްވެސް ެކޮށްފައިވަ ެ
އެކަމަށް ެމަދަނީ ެކޯޓުން ެއަދި ެހައިކޯޓުންވެސް ެއެކަށީގެންވާ ެވަރަށް ެރިޢާޔަތްކޮށްފައި ެނުވާކަމަށް ެބުނެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެކެވެ.


ދެވަނަ ެސަބަބަކީ ،ޙަސަން ެއާދަމަކީެ ،އަލްމަރުޙޫމާ ެސަކީނާ ެއާދަމް ެނިޔައުވިއިރުެ

ގެެމުދަލުންެވާރުތަވާކަމަށާއިެފިރިމީހާގެެފަރުޟުބައިެ
ދުނިޔޭގައިހުރިެފިރިމީހާކަމަށާއިެފިރިމީހާއަށްެއަނބިމީހާ ެ
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އޭގެޒާތުން ެބޭނުންވާކަމަށް ެޝަރީޢަތުގައި ެބުނެފައިވާއިރު ެޙަސަން ެއާދަމްގެ ެނަމުގައި ެގޯއްޗެއް ެއޮތްކަމަށްެ
ތްކަން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވާއިރުވެސް ެމިކަމާމެދުެ
ބުނެފައިވާއިރު ެޙަސަން ެއާދަމްގެ ެގޯއްޗެއް ެމިހާރު ެނެ ެ
ންނާއިެހައިކޯޓުންެރިޢާޔަތްކޮށްފައިެނެތުންެކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެކެވެެ.
މަދަނީެކޯޓު ެ


ތިންވަނަެސަބަބަކީެ،ދަޢުވާެރައްދުވާެއަންވަރުެއާދަމަށްެމެ.ގޯލްޑަންވެލީެގޯތިންެ

ދުއިސައްތަ ެތިރީސް ެއަކަފޫޓް ެލިބޭކަން ެއެނގޭއިރު ެރާއްޖެތެރޭގައިވާ ެގޯއްޗެއްގެ ެއަގާ ެއަޅާބަލާއިރުެ
މާލޭގެބިމުން ެދުއިސައްތަ ެތިރީސް ެއަކަފޫޓަކީވެސް ެއަގުކުރާއިރު ެބޮޑުއަގަކަށްވާއިރު ެޝަރީޢަތުން ެމިކަމަށްެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެނުވާކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.


ހަތަރުވަނަެސަބަބަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެބިމާބެހޭެޤާނޫނުގެެެ 15ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެ

ރުގައި ެގޯއްޗެއްގައިވާ ެޢިމާރާތާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދާެ ،ތަރިކައިގެ ެއުޞޫލުން ެލިބޭމީހުންގެެ
ގެ ެެ 2ވަނަ ެނަންބަ ެ
މެދުގައި ެގޯއްޗެއް ެބައިކުރައްވާއިރު ެއޭގެތެރެއިންެ ،ބަންޑާރަގޯއްޗެއް ެނުވަތަ ެގޯއްޗަކުން ެބައެއް ެލިބިފައިވާެ
މީހަކަށް ެެ 600އަކަފޫޓަށްވުރެ ެކުޑަވެއްޖެނަމަ ެބިމުން ެއެމީހަކަށް ެނުލިބޭނެކަމަށް ެބުނެފައިވާއިރުެ،
ޝަރީޢަތުގައި ެޙަވާލާދެވޭ ެގޯއްޗަކީ ެެ 1200އަކަފޫޓު ެހަމަނުވާ ެގޯއްޗެއްކަމުގައި ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީ ެއިންެ
ބުނިނަމަވެސް ެމިނިވަން ެސާވެއަރުން ެމެދުވެރިކޮށް ެބެލިބެލުމުން ެއެގޯތީގައި ެެ 1200އަކަފޫޓު ެހަމަވާކަންެ
އެނގިފައިވާއިރުެއެކަމަށްެރިޢާޔަތްެނުކުރެއްވުންކަމަށްެބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެކެވެެ.
ެ .6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެޙަސަން ެއާދަމްގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެސަބަބުތަކަށާއިެ ،މިމައްސަލައާގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއިެ ،މިމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށްެ
ހުށަހެޅިފައިވާެ ،މިމައްސަލައާެގުޅޭ ެއެންމެހައި ެލިޔުންތަކަށާއިެ ،ބަޔާންތަކަށާއިެ،ޙަސަންެއާދަމްގެ ެފަރާތުންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމިޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިލްތިމާސް ެކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެެ
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އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށާއި ެއަދި ެހައިކޯޓުގެެ
މިބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ681/MC/2009
ރުެ
ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއި ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމިމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހަށް ެއަންނަނިވި ެކަންތައްތައްެ
ފާހަގަެކުރެވިފައިވެއެވެެ .
ެ(ހ) ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ބަންޑާރަގޯއްޗެއް ެދޫކުރެވިފައިވާ ެމީހަކު ެމަރުވެއްޖެނަމަެ،
އެގޯއްޗެއްގައިވާ ެޢިމާރާތާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދާެ ،ތަރިކައިގެ ެއުޞޫލުން ެލިބޭ ެބައެއްގެ ެމެދުގައި ެއެގޯތީގެެ
ބަންޑާރަބިން ެބައިކޮށް ެވަކިކޮށްދިނުމުގެ ެއުޞޫލުތައް ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބިމާބެހޭެ
ނަ ެމާއްދާގައި ެ ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެމިގޮތުންެއެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ1
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 15ވަ ެ
ނ ަކ ަމ ާ
ނ ާވ ެ
ނ ު
ރ ުކ ަޑ ެވ ެގ ް
ށ ުވ ެ
ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެބައިކުރެވޭ ެއެއްވެސް ެބައެއްަ ެ 600 ،އ ަކފ ޫ ަޓ ް
ށ ިއ ައ ިދ
ެއ ާމ ްއ ާ
ދ ެގ (ހ)ެގެެެ 2ވަނަެނަންބަރުގައިެގޯއްޗެއްގައިވާެޢިމާރާތާއިެނުއުފުލޭެމުދާެ،ތަރިކައިގެެއުޞޫލުންެ
ލިބޭ ެމީހުންގެ ެމެދުގައި ެގޯއްޗެއް ެބައިކުރެވޭއިރު ެއޭގެތެރެއިންެ ،ބަންޑާރަގޯއްޗެއް ެނުވަތަ ެގޯއްޗަކުން ެބައެއްެ
ލިބިފައިވާ ެމީހަކަށްޖެހޭބައި ެެ 600އަކަފޫޓަށްވުރެ ެކުޑަވެއްޖެނަމަެ ،ބައިކުރެވޭ ެގޯތީގެ ެބިމަކުން ެއެމީހަކަށްެ
ނުލިބޭނެކަމަށް ެޞަރީޙަ ެބަހުން ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ެއެމާއްދާއަށް ެބެލުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ.
(ށ) ެދެވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ1/2002
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެބިމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެދަށުންެއެކުލަވާލެވިެ ،ޢަމަލުެކުރެވެމުންދާެ"ނުއުފުލޭެމުދާެތަރިކައިންެ
ލިބިގެންެބަންޑާރަގޯތީގެެބިމުންެލިބުމާބެހޭެޤަވާޢިދު"ެގެެެ5ވަނަެމާއްދާގައިެބަންޑާރަގޯއްޗެއްެދޫކުރެވިފައިވާެ
މީހަކު ެމަރުވެގެންެ ،އެގޯތީގައިވާ ެޢިމާރާތާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދާެ ،ތަރިކައިގެ ެއުޞޫލުން ެބައިކުރެވޭއިރުެ،
އޭގެތެރެއިންެ،ބަންޑާރަގޯއްޗެއްެނުވަތަެގޯއްޗަކުންެބައެއްެލިބިފައިވާެމީހަކަށްެޖެހޭބައިެެ 600އަކަފޫޓަށްވުރެެ
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ކުޑަވެއްޖެނަމަ ެބައިކުރެވޭ ެގޯތީގެ ެބިމަކުން ެއެމީހަކަށް ެނުލިބޭނެކަމަށާއިެ ،އަދިހަމަ ެ ެއެޤަވާޢިދުގެ ެެ 6ވަނަެ
މާއްދާގައި ެބަންޑާރަގޯއްޗެއް ެދޫކުރެވިފައިވާ ެމީހަކު ެމަރުވެގެންެ ،ގޯތި ެބައިކުރެވޭއިރު ެއޭނާގެ ެވާރިޘުންގެެ
ތެރެއިން ެމީހަކަށްޖެހޭބައި ެެ 600އަކަފޫޓަށްވުރެ ެބޮޑުވާ ެޙާލަތުގައިެ ،މިޤަވާޢިދާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
ބިމުންެލިބިދެވޭނެކަމަށާއިެއަދިެހަމަެއެޤަވާޢިދުގެެެ11ވަނަެމާއްދާގައިެމިޤަވާޢިދުގެެދަށުންެގޯއްޗެއްެނުވަތަެ
ވާެ
މަ ެ
ގޯއްޗެއްގެެބައެއްކަމުގައިެބެލެވެނީެއެގޯއްޗެއްެނުވަތަެއެބައެއްގެެބިމުގެެބޮޑުމިނުގައިެެ 600އަކަފޫޓުެހަ ެ
ތަންތަންކަމަށްެސާފުބަހުންެކަނޑައަޅައިެބަޔާންކޮށްފައިެވާކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ނ) ެތިންވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެޙަވާލާދެވުނު ެ"ނުއުފުލޭ ެމުދާ ެތަރިކައިން ެލިބިގެންެ
ނަ ެމާއްދާގައި ެ"ބަންޑާރަގޯއްޗެއްގައިވާ ެނުއުފުލޭމުދާެ
ބަންޑާރަގޯތީގެ ެބިމުން ެލިބުމާބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 7ވަ ެ
ތަރިކައިން ެލިބިގެން ެއެމުދާ ެހުރި ެބިން ެބައިކުރުމުގައި ެބިމުން ެލިބިދެވޭނީ ެތަރިކަ ެދޫކުރި ެމީހާގެެ
އުފަންދަރިންނާއިެ ،އަނބިންނާއި ެފިރިންނަށެވެެ .ނަމަވެސް ެތަރިކަ ެދޫކުރި ެމީހާއަށް ެޚަރަދުކޮށް ެއޭނާބެލީެ
ބުނެވި ެދިޔަމީހުންގެ ެތެރެއިން ެމީހަކު ެކަމުގައިނުވާ ެތަރިކައިން ެލިބޭ ެވަކިމީހަކު ެނުވަތަ ެވަކިބަޔަކުެ
ކަމުގައިވާނަމަެ،އެމީހަކަށްެނުވަތަެއެބަޔަކަށްެ،އެގޯއްޗަކުންެލިބިދިނުމަކަށްެމިޤަވާޢިދުެހުރަހެއްެނާޅައެވެެ".
މިގޮތަށްެބަޔާންކުރެވިފައިެވީނަމަވެސްެމިމާއްދާއަކީެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެބިމާބެހޭެޤާނޫނުގެެެ 15ވަނަެމާއްދާއާެ
ޚިލާފުވާެ ،އަދި ެމި ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާއާ ެތަޢާރަޟުވާ ެމާއްދާއަކަށްވާތީ ެެ 09އޭޕްރީލް ެެ 2009ގައި ެނިމުނުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/HC-DM/14ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުން ެބާޠިލް ެކުރައްވާފައިވާެ
މާއްދާ ެއެއްކަން ،ޙަސަން ެއާދަމްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާގެ ެފާހަގަ ެކުރެވުނު ެނުކުތާގެ ެެ 03ވަނަ ެނަންބަރުގެެ
(ރ) ެއިން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ކުރިން ެމިއިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2008/HC-DM/14ޤަޟިއްޔާއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ރު ެ
ކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފު ެކުރެވިފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެއް ެނޫންކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
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ެ )2012/11/26(ެ B-1/2012/177ނޯޓުގެ ެލިޔުމުން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެހައިކޯޓުގެ ެމިބުނެވުނު ެފަހުގެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަކީެ ،މައުޖޫދުވެ ެދެމިއޮތް ެޙުކުމެއްކަން ެއެނގެންއޮތުމުން ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނުެ ،ޤަވާއިދުގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާއަކީެ ،މިހާރު ެމައުޖޫދުވެ ެދެމިއޮތް ެމާއްދާއެއްކަމަށްެ
ޤާނޫނީގޮތުންެބަލާނެެޖާގައެއްެއޮތްެމާއްދާއެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ16ެ،ޖުލައިެެ1995ދުވަހުެ،މެ.ސީނަރީެއެވެކިޔާެގޯއްޗަށްެމާލޭެ
މުނިސިޕަލްޓީއިން ެހަދާދީފައިވާ ެނަންބަރު ެެ:ބ ެ"ެ 10076ޢިމާރާތާއި ެގޯތީގެ ެރަޖިސްޓްރީ"ެއަށް ެބެލުމުންެ
ވަނީ ެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅާކަމާއި ެއަދި ެމިގޯތީގައިވާެ
އެއީ ެބަންޑާރަގޯއްޗެއްކަމާއިެ ،މިގޯތި ެޙަވާލުކުރެވިފައި ެ
ޢިމާރާތްތަކުގެެވެރިފަރާތަކީވެސްެސަކީނާެއާދަމްފުޅުކަމާއިެއަދިެމިގޯތީގެެބިމުގެެއޭރިއާގެެބޮޑުމިނަކީެެ1195
އަކަފޫޓުކަމާއިެމިކަންކަންެއެރަޖިސްޓްރީއަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ބ) ެފަސްވަނަ ެކަމަކީެ ،މެ .ސީނަރީ ެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެނިޔާވެފައިވަނީ ެެ 09ޖެނުއަރީެ
ެ 2009ގައިކަމާއިެ ،އޭނާ ެނިޔާވިއިރު ެއޭނާގެ ެވާރިޘުންގެ ެގޮތުގައި ެދުނިޔޭގައި ެތިބީ ެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅުގެެ
ފިރިެމެ.ސީނާރީެޙަސަންެއާދަމްއާއިެއަދިެސަކީނާެއާދަމްފުޅާެއެއްބަޑުެއެއްބަފާެއަޚުެއަންވަރުެއާދަމާއިެ
އެކުެޖުމްލަެދެވާރިޘުންކަމާއިެ،އަދިެސަކީނާެއާދަމްފުޅުގެެތަރިކައިގެެގޮތުގައިެހުރީެމެ.ސީނަރީެއެވެކިޔާެ
ބަންޑާރަ ެގޯތީގައިވާ ެއެންމެހައި ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަ ެތަންތަންކަމާއިެ ،މިކަންކަން ެެ 23މާރޗް ެެ2009
ދެމީހުން ެމަދަނީެ
ވަނަ ެދުވަހު ެމެ .ގޯލްޑަންވެލީ ެއަންވަރު ެއާދަމާއިެ ،މެ .ސީނަރީ ެޙަސަން ެއާދަމާއިެ ،މި ެ ެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 681/MC/2009ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެދީފައިވާ ެމި ެދެމީހުންގެެ
ބަޔާންތަކުންެސާފުކޮށްެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ޅ) ެހަވަނަ ެކަމަކީެ ،ހެކިންގެ ެގޮތުގައި ެމަދަނީ ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުކުރެވިފައިވާެެެެެެެެެެ
ޙުﷲެ
މެ.ގޯލްޑަންވެލީެޢަބްދުﷲެސާލިމްެ(އައިޑީކާޑުެނަންބަރުެެ)A039572އާއިެ ،މެ.ގޯލްޑަންވެލީެފަތު ެ
ޢަބްދުއްލަޠީފްެ(އައިޑީކާޑުެނަންބަރުެެ)A066572އާއިެމިެދެމީހުންެެ 23މާރޗްެެ 2009ވަނަެދުވަހުެއެެ
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ކޯޓަށް ެދީފައިވާ ެހެކިބަހުންެ ،މެ .ސީނަރީ ެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެނިޔައުވެފައިވާކަމާއިެ ،ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅުގެެ
ވާރިޘުންގެެގޮތުގައިެެދުނިޔޭގައިތިބީެއޭނާެނިޔާވިއިރުެދުނިޔޭގައިެހުރިެފިރިމީހާެޙަސަންެއާދަމާއިެ،ސަކީނާެ
އާދަމްފުޅުގެެއެއްބަނޑުެއެއްބަފާެެ(ެ 01އެއް)ެއަޚްެއަންވަރުެއާދަމާއިެއެކުޖުމްލަެދެވާރިޘުންެކަމާއިެއަދިެ
ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެނިޔައުވިއިރު ެއޭނަގެ ެމަންމައެއްެ ،ބައްޕައެއްެ ،މާމައެއްެ ،ކާފައެއްެ ،ދަރިއެއްެ ،އަދިެ
ފިރިހެންެދަރިއެއްގެެދަރިޔަކުވެސް ެދުނިޔޭގައި ެނެތްކަމާއިެ ،މިކަންކަން ެމި ެބުނެވުނު ެދެމީހުންގެ ެހެކިބަހުގެެ
ބަޔާނުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ކ) ެހަތްވަނަ ެކަމަކީެ ،ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެނިޔައުވިއިރު ެދުނިޔޭގައި ެތިބި ެއިސްވެެ
ބަޔާންކުރެވިދިޔަެެ 02ވާރިޘުންގެެމެދުގައިެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގެެތަރިކަެބެހުމުގެެއުޞޫލުގެމަތިންެސަކީނާެ
އާދަމްފުޅުގެެތަރިކަެބެހުމުންެއެތަރިކަެބެހިގެންދަނީެ(ެ02ދޭއް)ެބައިންކަމާއިެ،މިެގޮތުންެއޭނާެނިޔާވިއިރުެ،
ހުރިެފިރިމީހާެޙަސަންެއާދަމަށްެެ 1/2ބައިެލިބޭކަމައިެ،އަދިެސަކީނާެއާދަމްފުޅުެނިޔާވިއިރުެހުރިެއޭނާގެެ
އެއްބަނޑުެއެއްބަފާެއަޚްެއަންވަރުެއާދަމަށްެެ 1/2ބައިެލިބޭކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ސަކީނާެއާދަމްފުޅުެ
ންެެެ
ނިޔާވިއިރުެ ،ހުރި ެފިރިމީހާ ެޙަސަން ެއާދަމްގެ ެއަމިއްލަ ެނަމުގައި ެެ 20އޭޕްރީލް ެެ 2000އިން ެފެށިގެ ެ
ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ެ"ޖަހާމުގުރިގެ ެހުޅަނގުބައި" ެމި ެނަމުގައި ެެ 1518.08އަކަފޫޓުގެ ެބަންޑާރަގޯއްޗެއްެ
އޮތްކަންެމިެގޯތީގެެރަޖިސްޓްރީންނާއިެޙަސަންެއާދަމްގެެބަހުންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،ސަކީނާެއާދަމްފުޅުގެެ
އެއްބަނޑު ެއެއްބަފާ ެއަޚް ެއަންވަރު ެއާދަމް ެހިމަނައިގެން ެެ 05މީހުންގެ ެނަމުގައި ެ"މެ .ގޯލްޑަންވެލީ" ެމިެ
ނަމުގައިެެ1195އަކަފޫޓުގެެބަންޑާރަގޯއްޗެއްެއޮންނަކަން ،މިެގޯތީގެެރަޖިސްޓްރީއިންނާއިެއަންވަރުެއާދަމްގެެ
ބަހުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
ނަ ެކަމަކީެ ،ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅުގެ ެތަރިކައިގެ ެގޮތުގައި ެހުރި ެޢިމާރާތްތަކާއިެ
(އ) ެއަށްވަ ެ
ތަންތަން ެއެ ެގޯއްޗެއްގައި ެހުރި ެމެ .ސީނަރީ ެއެވެކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯތީގެ ެބޮޑުމިނަކީ ެެ1195
ވަޅުފަދަ ެ ެ
(އެގާރަސަތޭކަ ެނުވަދިހަފަހެއް) ެއަކަފޫޓުކަން ެއެ ެގޯތީގެ ެއިސްވެ ެހަވާލާ ެދެވުނު ެރަޖިސްޓަރީން ެއެނގެންެ
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އުންސިލަށްެ
އޮންނައިރުެ ،އެ ެގޯތީގެ ެބޮޑުމިނާ ެމެދު ެޙަސަން ެއާދަމް ެސުވާލު ެއުފައްދައި ެމާލޭ ެސިޓީ ެކަ ެ
އެޑްރެސްކޮށް ެޙަސަން ެއާދަމް ެހުށައެޅި ެހުށައެޅުންތަކަކާ ެގުޅިގެން ެޙަސަން ެއާދަމަށް ެމާލޭ ެސީޓީެ
ކައުންސިލްގެެއިދާރާގެެނަންބަރުެ 26(ެ (MSIL)425-C/INDIV/2011/308ެ:ސެޕްޓެމްބަރުެެ)2011
"އަމިއްލަ ެމީހުން ެފޮނުވާ ެސިޓީގެ ެޖަވާބު" ެގެ ެލިޔުމުންނާއި ެއަދި ެމާލޭ ެސިޓީ ެކައުންސިލްގެ ެއިދާރާގެެ
ނަންބަރުެ 29(ެ (MSIL) 425-C/INDIV/2011/384ެ :ސެޕްޓެމްބަރު ެ"ެ )2011އަމިއްލަ ެމީހުންެ
ފޮނުވާެސިޓީގެެޖަވާބު"ެގެެލިޔުމުންެދީފައިވާެޖަވާބުތަކަށްެބެލުމުންެމެ.ސީނަރީެއެވެކިޔާެގޯތީގެެޖުމްލަެ
އޭރިއަކީ ެެ 1197އަކަފޫޓުކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުން ެމި ެގޯތީގެ ެބިން ެހަމައަށް ެދެބައި ެކޮށްލުމުން ެބައެއްގައިެ
ެ 600އަކަފޫޓު ެހަމަނުވާކަން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެނިޔައުވިއިރު ެޙަސަންެ
އާދަމްގެ ެނަމުގައި ެހދެ .ކުޅުއްފުށި ެ"ޖަހާމުގުރިގެ ެހުޅަނގުބައި" ެގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިފައިވާެ
ެ 1518.08އަކަފޫޓުގެ ެބަންޑާރަގޯއްޗެއް ެއޮތުމުން ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބިމާބެހޭެ
ޤާނޫނު) ެގެ ެެ 15ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 2ވަނަ ެނަންބަރަށާއި ެ"ނުއުފުލޭ ެމުދާ ެތަރިކައިން ެލިބިގެންެ
ބަންޑާރަ ެގޯތީގެ ެބިމުން ެލިބުމާއިބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 05ވަނަ ެމާއްދާއަށާއި ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާއަށްެ
ރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުން ެމެ .ސީނަރީއެވެކިޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯތީގެ ެބިމުންެ ،އޭގެ ެޒާތުން ެޙަސަން ެއާދަމަށްެ
ލިބިދެވޭނެެތަނެއްެނެތްކަމާއިެ،ސަކީނާެއާދަމްފުޅުެނިޔާވިއިރުެދުނިޔޭގައިެހުރިެއޭނާގެެއެއްބަނޑުެއެއްބަފާެ
ގެ ެނަމުގައިެއޮންނަެ
އަޚްެއަންވަރުެއާދަމްގެެނަމުގައިެއޮންނަނީެ،އަންވަރުެއާދަމްެހިމަނައިގެންެެ 05މީހުން ެ
"މެ .ގޯލްޑަންވެލީ" ެއެވެކިޔާ ެެ 1195އަކަފޫޓުގެ ެބަންޑާރަގޯއްޗެއް ެކަމަށްވުމުންެ ،މި ެގޯތީގެ ެ(ެ 05ފަސް)ެ
ބެހެނިވެރިންގެ ެމެދުގައި ެމި ެގޯތީގެ ެބިން ެހަމަހަމައަށް ެބަހާލުމުން ެމީހަކަށް ެޖެހެނީ ެ(ެ 239ދުއިސައްތަެ
ތިރީސް ެނުވައެއް) ެއަކަފޫޓު ެކަމަށް ެވުމުން ެއަންވަރު ެއާދަމްގެ ެނަމުގައި ެެ 600އަކަފޫޓުގެ ެގޯއްޗެއްެ
އޮތްކަމުގައި ެބެލެވެން ެނެތުމުން ެއަންވަރު ެއާދަމްގެ ެމުވައްރިޘާ ެމެ .ސީނަރީ ެއަލްމަރުޙޫމާ ެސަކީނާެ
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އާދަމްފުޅުގެެނަމުގައިެރަޖިސްޓްރީެކުރެވިފައިވާެމެ.ސީނަރީެއެވެކިޔާެބަންޑާރަެގޯތީގެެބިމުންެއޭގެެޒާތުންެ
އަންވަރުެއާދަމަށްެލިބުމަށްެހުރަސްއަޅާެޤާނޫނީެއަދިެޝަރުޢީެސަބަބެއްެނެތްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ވ)ެނުވަވަނަެކަމަކީެ،އިސްވެެބަޔާންކުރެވިދިޔަެގޮތުގެމަތިންެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ1/2002
(ދިވެހިރާއްޖޭގެެބިމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގެެެ 15ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެެ 2ވަނަެނަންބަރަށާއި"ެ،ނުއުފުލޭެމުދާެ
ތަރިކައިން ެލިބިގެން ެބަނޑާރަ ެގޯތީގެ ެބިމުން ެލިބުމާބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 11ވަނަެ
މާއްދާއަށްެރިޢާޔަތްކުރުމުންެ،މެ.ސީނަރީެއެވެކިޔާެބަންޑާރަެގޯތީގެެބިމުންެއޭގެެޒާތުންެޙަސަންެއާދަމަށްެ
ލިބިދެވޭނެެތަނެއްެނެތުމުންެމަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 681/MC/2009ޤަޟިއްޔާއިންެނިންމާފައިވަނީެއެެ
ންެ،
ގޯތީގައި ެއަލްމަރުޙޫމާ ެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅުގެ ެތަރިކައިގެ ެގޮތުގައިހުރި ެއިމާރާތް ެތަކާއި ެވަޅުފަދަ ެތަންތަ ެ
ޝަރުޢީެއަގުކޮމިޓީންެއަގުެކުރުމަށްފަހުެއެތަންތަނާއިެއެތަކެތީގެެޖުމްލަެއަގުެކަމުގައިވާެ268,875/95ރެ.
(ދެލައްކަ ެފަސްދޮޅަސް ެއަށްހާސް ެއައްސަތޭކަެހަތްދިފަސްރުފިޔާ ެނުވަދިހަެފަސްލާރި) ެގެ ެ(ެ 1/2ދެބައިކުޅަެ
އެއްބައި) ެއަށްވާ ެ134437/97ރ ެ(އެއްލަކަ ެތިރީސް ެހަތުރުހާސް ެހަތަރުސަތޭކަ ެތިރީސް ެހަތަރު ެރުފިޔާެ
ނުވަދިހަ ެހަތްލާރި) ެއަކީެ ،އެގޯތީގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަތަންތަނުން ެޙަސަން ެއާދަމަށްވާ ެެ 1/2ބައިެ
މިލްކުކުރުމަށްޓައި ެމެ .ގޯލްޑަންވެލީ ެއަންވަރު ެއާދަމްެ ،ޙަސަން ެއާދަމަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަމަށްެ
ން ެފެށިގެން ެ(ެ 12ބާރަ) ެމަސްދުވަހުގެ ެތެރޭގައިެ
ފާހަގަކުރައްވައިެ ،މިފައިސާ ެއެޤަޟިއްޔާ ެނިމޭތާރީޚު ެ
ޔާ ެބަންޑާރަ ެގޯތީގައިވާެ
އެމަހަކަށް ެޖެހޭވަރު ެއެމަހަކަށް ެދައްކާ ެޚަލާސްކުރުމުންެ ،މެ .ސީނަރީ ެއެވެކި ެ
ޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަތަންތަން ެމެ .ގޯލްޑަންވެލީ ެއަންވަރު ެއާދަމަށް ެމިލްކުވާނެކަންެއަންގާފަކަންެ ،މަދަނީެ
ކޯޓުގެެއިސްވެެޙަވާލާދެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(މ) ެދިހަވަނަ ެކަމަކީެ ،މެ .ސީނަރީ ެއަލްމަރުޙޫމާ ެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅާ ެބެހޭގޮތުންެ
ސަރުކާރުގެ ެކަމާބެހޭ ެއެއްވެސް ެފަރާތެއްގައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ 28/76ގައި ެބުނާފަދަ ެމައްސަލައެއްެ
ނެތްކަމާއިެއަދި ެމެ .ސީނަރީެއަލްމަރުޙޫމާެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅުގެ ެއިތުރު ެވާރިޘަކުެހުރިތޯ ެބެލުމުގެެގޮތުންެ
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މަދަނީ ެކޯޓުން ެކުރި ެއެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 15(ެ 144/1b-1/2009/139މާރޗް ެެ )2009ޢިއުލާނަށްެ
ޢުވާކޮށްފައިނުވާތީެ،އެފަދަެފަރާތެއްެނެތްެކަމުގައިެބަލަންޖެހޭކަމަށްެ
މުއްދަތުެހަމަވިއިރުެ،އިތުރުެވާރިޘަކުެދަ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ެމިކަންކަން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 681/MC/2009ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުެގޮތުގެެރިޕޯޓުގައިވާެ"އިތުރުބަޔާން"ެމިސުރުޙީގެެދަށުންެބަޔާންކޮށްފައިވާެމަޢުލޫމާތުތަކުންެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ފ) ެއެގާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބިމުގެ ެދަފްތަރު ެބެލެހެއްޓުމާއި ެއެދަފްތަރުގައިެ
ހިމެނޭ ެބިންތައް ެހުރިތަންތަނާއި ެއަދި ެއެބިން ެބިމުގެ ެމިންތައް ެކަނޑައަޅައިެ ،އެކަންކަމާބެހޭ ެބެހޭެ
މަޢުލޫމާތުތައްެބެލެހެއްޓުންފަދަެކަންކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބިމާބެހޭެޤާނޫނު)ެ
އދާރާތަކާއި ެފަރާތްތަކުގެެ
ގެ ެދަށުން ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއެކި ެއެކި ެ ި
އިޚުތިޞާޞާއިެބާރާއިެމަސްއޫލިއްޔަތުގެެތެރޭގައިެހިމެނޭެކަންތައްތަކެއްކަންެއެނގެންެއޮތުމުންެ،ދައުލަތުންެ
އެކިއެކި ެފަރާތްތަކަށް ެދޫކޮށްފައިވާ ެގޯތިތަކުގެ ެބިމުގެ ެއޭރިޔާގެ ެބޮޑު ެމިނާއި ެމިންތައް ެކަނޑައެޅުމަކީެ،
އެކިއެކި ެފަރުދުންެ ،އެމީހުން ެއަމިއްލަ ެއަމިއްލައަށް ެނުވަތަ ެއެކިއެކި ެއަމިއްލަ ެފަރާތްތައް ެމެދުވެރިކޮށްގެންެ
ނަމަވެސްެއެކަންކުރުމުގެެޤާނޫނީެބާރުެލިބިފައިވާެކަމެއްެނޫންކަންެއެނގެންެއޮތުމުންެމެ.ސީނަރީއެވެކިޔާެ
ލު ެއުފައްދައި ެއެގޯތީގެ ެބިމުގެެ
ބަންޑާރަގޯތީގެ ެބިމުގެ ެބޮޑުމިނާމެދުެ ،މެ .ސީނަރީ ެޙަސަން ެއާދަމް ެސުވާ ެ
ބޮޑުމިން ެބެލުމަށްެ ،ޙަސަން ެއާދަމް ެއަމިއްލަ ެފަރާތްތަކާ ެޙަވާލުކޮށްގެން ެއެފަރާތުން ެއެގޯތީގެ ެބޮޑުމިންެ
ބެލުމަށްފަހު ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެމިންތައްކަމަށް ެޙަސަން ެއާދަމް ެބުނާ ެމިންތަކަކީެ ،ޤާނޫނުގެ ެކުރިމަތީގައިެ
ސްެ
އެމިންތައްެއެއީެޞައްޙަެމިންތަކެއްކަމުގައިެބަލަންޖެހޭެފަދަެޤާނޫނީެބާރާއިެޙައިޘިއްޔަތުެއެއަށް ެއެއްވެ ެ
މިންވަރަކަށްެލިބިފައިވާެމިންތަކެއްނޫންކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
އިެެ
(ދ) ެބާރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެނިޔައުވިއިރު ެޙަސަން ެއާދަމްގެ ެނަމުގަ ެ
ހދެ .ކުޅުދުއްފުށިެ ،ޖަހާމުގުރިގެ ެހުޅަނގުބައި ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިފައިވާ ެެ 1518.08އަކަފޫޓުގެެ
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ބަންޑާރަގޯއްޗެއްެއޮތްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އަދިެމަދަނީެކޯޓުގެެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެއެކޯޓުގެެ
ނަންބަރު ެެ 681/MC/2009ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުއިރުވެސް ެމިބުނެވުނު ެގޯތި ެއޮތީ ެޙަސަން ެއާދަމްގެެ
ނަމުގައިކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އެކޯޓުންެއެޤަޟިއްޔާެެ2009/09/29ގައިެނިމުނުފަހުންެ،އެޤަޟިއްޔާެ
ނިމިފައިވާ ެގޮތާމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހޭ ެކަމަށްބުނެ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2009/HC-A/366
ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމަދަނީ ެކޯޓުގެ ެމިއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާ ެޙަސަން ެއާދަމްގެ ެފަރާތުންެ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ެކުރިންެ ،ޙަސަން ެއާދަމްގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިފައިވާ ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށިެ
"ޖަހާމުގުރިގެެހުޅަނގުބައި"ެކިޔާެބަންޑާރަެގޯތީގައިވާެއެންމެހައިެޢިމާރާތްތަކާއިެވަޅުފަދަެތަންތަނާއިެތަކެތިެ
މް
ޙަސަންެއާދަމްގެެމިލްކުންެކަނޑައިެޙަސަންެއާދަމްގެެއަނބިެކުޅުދުއްފުށިެޖަހާމުގުރިގެެފާޠިމަތުެއިބްރާހީ ެ
އަށް ެހިބަކޮށްދިނުމަށް ެއެދިެ 2009/10/11ެ ،ދުވަހުެ ،ހދެ .ކުޅުދުއްފުށީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 147/B12C/2009ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެޙަސަން ެއާދަމް ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށި ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންެ ،މިެ
ހިބައިގެ ެސަބަބުން ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށިެ ،ޖަހާމުގުރިގެ ެހުޅަނގުބައި ެކިޔާ ެބަންޑާރަގޯތީގައިވާ ެއެންމެހައިެ
ތަންތަނާއިެތަކެތިެހދެ.ކުޅުދުއްފުށިެ،ޖަހާމުގުރިގެެފާޠިމަތުެއިބްރާޙިމްއަށްެމިލްކުވެއްޖެކަމަށްެއެޤަޟިއްޔާެ
ގައި ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށި ެކޯޓުން ެެ 2009/11/24ގައި ެޙުކުމް ެކޮށްފައިވާކަން ެހދެ .ކުޅުދުއްފުށި ެކޯޓުގެެ
މިބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނު ެގޮތުގެެރިޕޯޓުން ެއެނގެން ެއޮތް ެއޮތުމަކީ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާގައި ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބިމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެެ
ެ 15ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގެ ެެ 2ވަނަ ެނަންބަރާއި ެ"ނުއުފުލޭ ެމުދާ ެތަރިކައިން ެލިބިގެން ެބަންޑާރަ ެގޯތީގެެ
ބިމުން ެލިބުމާބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 05ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 11ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެހައިކޯޓުން ެބަލަންޖެހޭެ
ބެލުންތައް ެބެލުމުގައި ެސަކީނާ ެއާދަމްފުޅު ެނިޔައުވިއިރުެ ،ސަކީނާ ެއާދަމްފުޅުގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީެ
ކުރެވިފައިވާެމެ.ސީނަރީެއެވެކިޔާެބަންޑާރަގޯތީގެެބަންޑާރަެބިމުންެއޭގެޒާތުންެޙަސަންެއާދަމަށްެލިބިދިނުންެ
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ހުއްދަކުރާެސަބަބެއްެނޫންކަންެބުނެވުނުެޤާނޫނުގެެެ15ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެެ2ވަނަެނަންބަރަށާއިެއަދިެ
އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤަވާއިދުގެެބުނެވުނުެމާއްދާތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ތ) ެތޭރަވަނަ ެކަމަކީެ ،ބަންޑާރަ ެގޯއްޗެއް ެދޫކުރެވިފައިވާ ެމީހަކު ެމަރުވުމުން ެއޭނާގެެ
ޝަރުޢީ ެވާރިޘުންނަށް ،އެމީހުންގެ ެމަރުވެފައިވާ ެމުވައްރިޘުގެ ެނަމުގައި ެއޮތް ެބަންޑާރަ ެގޯތީގެ ެބިމުން ެއޭގެެ
ންެ ،މާލެއިން ެބަންޑާރަގޯއްޗެއް ެލިބިފައިވާ ެމީހާއާއިެ
ލިބުމުގައި ެއެ ެވާރިޘުންގެ ެތެރެއި ެ
ލިބުމާއި ެނު ެ
ޒާތުން ެ ެ
މާލެނޫން ެއެހެން ެރަށަކުންެބަންޑާރަގޯއްޗެއް ެލިބިފައިވާެމީހާއާ ެދެމެދު ެއެއްވެސް ެތަފާތެއްެކޮށްފައިނުވާކަންެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބިމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 15ވަނަެ
މާއްދާއާއިެއަދިެއެޤާނޫނުގެެދަށުން ެއެކުލަވާލެވިެ ،ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ެ"ނުއުފުލޭ ެމުދާެތަރިކައިން ެލިބިގެންެ
ބަންޑާރަެގޯތީގެެބިމުންެލިބުމާެބެހޭެޤަވާޢިދު"ެގެެެ 05ވަނަެމާއްދާއާއިެ 11ެ،ވަނަެމާއްދާގައިެކަނޑައެޅިެ
ބަޔާންވެފައިވާެއުޞޫލުތަކަށްެބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ .
(ލ) ެސާދަވަނަ ެކަމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވިދިޔަ ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޝަރުޢީ ެއަދިެ
ޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެވިސްނާބެލިއިރުެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާެ
އެކޯޓުންެނިންމާފައިވަނީެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްވާެގޮތުގެެމަތިންކަންެއެނގެންެއޮންނާތީ،
ށްެ
އެޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެބަދަލެއް ެގެނެވޭނެ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެސަބަބެއް ެއޮތްކަމަ ެ
ޓުގެެމިމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެނުފެންނަކަމެވެެ .
ދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯ ެ
ޙުކުމްެ ެ
އިސްވެ ެދިޔަ ެސަބަބުތަކާއި ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބެލުމުންެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2009/HC-A/366ޤަޟިއްޔާ ެއެކޯޓުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވަނީެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެއެއްގޮތްވާ ެގޮތުގެ ެމަތިންކަން ެއެނގެން ެއޮންނާތީެ ،އެޤަޟިއްޔާގައިެ
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ކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމް ެރަނގަޅުކަމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމިމައްސަލަ ެބެލި ެފަނޑިޔާރުންގެެ
އިއްތިފާޤުންެކަނޑައަޅައިފީމެވެެ .
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