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ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރު2013/SC-A/06ެ:
ދުﷲެމާހިރުެ،މެ.ވެލާނާވަރުެެ/މާލެެ
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެ:ޢަބް ެ
ލެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:މުޙައްމަދުެޔޫސުފްެ،މއެ.ސިސިލްފަރުެެ/މާ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:މއެ.އެންދެރިއާގެެވިއްކު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ27ެ:ޖެނުއަރީެ2013
 ނިމުނުެތާރީޚްެ21ެ:ޖޫންެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި11:50:
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ޢަބްދުﷲެޢަރީފްެ،ފަނޑިޔާރުެޑރެ.އަޙުމަދުެޢަބްދުﷲެދީދީެ
ޔާ ެ
އިސްތިއުނާފްކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
ެ

 ނަންބަރު2012/HC-A/39ެ :
ގެެހައިކޯޓު
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އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ގަެކުރެވު ެ
ފާހަ ެ
ެ -1މިއީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމްެ
ދުﷲެ
ބިނާވެފައިވަނީ ެޝަރީޢަތާ ެނުވަތަ ެޤާނޫނާ ެޚިލާފުވާ ެގޮތަށްކަމަށްބުނެ ެމެ .ވެލާނާވަރު ެެ /މާލެ ެޢަބް ެ
މާހިރުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުން ެބެލެވިފައިވާ ެމައްސަލައެކެވެެ .މިެ
މައްސަލައިގައިެދަޢުވާެލިބުނީެމއެ.ސިސިލްފަރުެެ/މާލެެމުޙައްމަދުެޔޫސުފްެމޫސާެއަށެވެެ ެ.
ރޢަތްެ
ެ -2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަ ީ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ1418/CV-C/2011
ހަމަތަކާ ެޚިލާފަށް ެކަމަށްބުނެެެެެެެެެެ،
ޤަޟިއްޔާެ ،އެ ެކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވަނީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެ ެ
ސާގެެފަރާތުންެއެެޤަޟިއްޔާެއިސްތިއުނާފުެކުރުމުންެއެެ
މއެ.ސިސިލްފަރުެެ/މާލެެ،މުޙައްމަދުެޔޫސުފްެމޫ ެ
ކޯޓުންެބައްލަވައިެ،ނިންމަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަންެއެނގެއެވެެ ެ.
ެ -3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުންެ
އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުެ
ގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،މެ .ވެލާނާވަރު ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެނަމުގައިެ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާެމއެ.އެންދެރިއާގެެއެވެެކިޔާެއަމިއްލަެގޯތީގެެެ 340އަކަފޫޓުގެެއަމިއްލަެބިމާއިެއެެ
ބިމުގައިވާ ެއެންމެހައި ެޢިމާރާތްތަކާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދާ ެ(ެ 2,000,000/-ދެ ެމިލިއަން ެރުފިޔާ) ެގެ ެއަގަށްެ
ޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެއަތުން ެގަތުމަށް ެއެދި ،މއެ .ހިމާލިޔާ ެއަޙްމަދު ެދީދީ ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެކޯޓުންެ
ބައްލަވާފައިވާެޤަޟިއްޔާއެއްކަމާއިެ ެ
ސިވިލް ެކޯޓުންެ ،އެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާެ
ދުﷲެމާހިރުގެެނަމުގައިެރަޖިސްޓްރީެކޮށްފައިވާެމއެ.އެންދެރިއާގެެ
ނީެ،މެ.ވެލާނާވަރުެޢަބް ެ
ނިންމަވާފައިވަ ެ
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އެވެކިޔާ ެ(ެ 340ތިންސަތޭކަ ެސާޅީސް) ެއަކަފޫޓުގެ ެއަމިއްލަ ެގޯތީގެ ެބިމާއި ެއެ ެބިމުގައިވާ ެއެންމެހައިެ
ސަލައިގައިެމިެ
ޢިމާރާތްތަކާއިެނުއުފުލޭެމުދާެގަތުމަށްެއެދިެމއެ.ހިމާލިޔާެއަޙްމަދުެދީދީެހުށަހަޅާފައިވާެމައް ެ
ވިޔަފާރިެޢަޤުދުކުރުމަށްެޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެއެއްވެސްެހުރަހެއްެނެތްކަމަށްެބައްލަވައިެ،ޢަބްދުﷲެމާހިރުގެެ
ސަތޭކަ ެސާޅީސް) ެއަކަފޫޓުގެެ
ނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ެމއެ .އެންދެރިއާގެ ެއެވެ ެކިޔާ ެ(ެ 340ތިން ެ
އަމިއްލަެގޯތީގެެބިމާއިެއެެބިމުގައިވާެއެންމެހައިެޢިމާރާތްތަކާއިެނުއުފުލޭެމުދާެ(ެ2,000,000/-ދެމިލިއަންެ
ރުފިޔާ) ެގެ ެއަގަށް ެއަޙްމަދު ެދީދީއަށް ެވިއްކުމުންެ ،މި ެއަގަށް ެމި ެބިމާއި ެޢިމާރާތްތަކާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދާެ
ޢަޤްދުކޮށްެ ،މި ެވިޔަފާރީގެ ެއަގު ެޚަލާސްކޮށްފައިވާތީެ ،މި ެވިޔަފާރިެ
އަޙްމަދު ެދީދީ ެގަނެ ެމި ެވިޔަފާރި ެ ެ
ޞައްޙަކަމަށާއިެ ،މިެވިޔަފާރީގެ ެސަބަބުން ެމއެ .އެންދެރިއާގެ ެއެވެެކިޔާ ެ ެ(ެ 340ތިންސަތޭކަ ެސާޅީސް)ެ
އަކަފޫޓުގެ ެއަމިއްލަ ެގޯތީގެ ެއަމިއްލަ ެބިމާއި ެއެ ެބިމުގައިވާ ެއެންމެހައި ެޢިމާރާތްތަކާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދަލުގެެ
މިހާރުގެެމިލްކިވެރިެފަރާތަކީެއަޙްމަދުެދީދީެކަމަށްެކަނޑައަޅުއްވައިެ ެ،
އަދިެމިެޢަޤްދުގެެސަބަބުންެމއެ.އެންދެރިއާގެެއެވެެކިޔާެެ(ެ340ތިންސަތޭކަެސާޅީސް)ެ
އަކަފޫޓުގެ ެއަމިއްލަ ެގޯތީގެ ެއަމިއްލަ ެބިމާއި ެއެ ެބިމުގައިވާ ެއެންމެހައި ެޢިމާރާތްތަކާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދަލުގެެ
މިހާރުގެ ެމިލްކުވެރި ެފަރާތަކީ ެއަޙްމަދު ެދީދީ ެކަމަށް ެވީނަމަވެސްެ ،ޢަބްދުﷲ ެމާހިރަށް ެމއެ .ސިސިލްފަރުެ
މުޙައްމަދުެޔޫސުފްެ(އޮގަރުެމުޙައްމަދުފުޅު)ެދީފައިވާެކަމަށްެކޯޓުެނަންބަރުެެ2ގެެނަންބަރުެެ77/JC-2/89
ޤަޟިއްޔާއިން ެސާބިތުވެފައިވާ ެ670,019/90ރ(ެ .ހަލައްކަ ެހަތްދިހަ ެހާސް ެނަވާރަ ެރުފިޔާ ެެ /ނުވަދިހަެ
ލާރި)ެމުޙައްމަދުެޔޫސުފަށްެއަނބުރާެދެއްކުމުންެ،ނުވަތަެއެެފައިސާެމުޙައްމދުެޔޫސުފްެމަޢާފުކޮށްދިނުމުންެ،
ނުވަތަ ެމއެ .އެންދެރިއާގެ ެއެވެ ެކިޔާ ެ ެ(ެ 340ތިންސަތޭކަ ެސާޅީސް) ެއަކަފޫޓުގެ ެއަމިއްލަ ެގޯއްޗާއިެ
ޙަވާލުވުމަށް ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފް ެފުރުޞަތު ެދިނުމުން ެމެނުވީެ ،މި ެގޯތި ެމިލްކުވެފައިވާ ެފަރާތްކަމުގައިވާެ
ވާލުެނުވެވޭނެކަންެއަޙްމަދުެދީދީެއަށްެއަންގައިެޙުކުމްެކުރައްވާފަކަމާއިެ ެ،
އަޙްމަދުެދީދީއަށްެއެެގޯއްޗާެޙަ ެ
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މިކަންކަންެ،އިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ1418/CV-C/2011
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ ެެ.
ެ -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާެ
ނިންމަވާފައިވަނީެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާގައިެެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަކީެ
ޝަރުޢީެއަދިެޤާނޫނީެހަމަތަކާެއެއްގޮތްެޙުކުމެއްކަމަށްެނުފެންނަކަމަށްެބައްލަވައިެ،އެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެެ
ބާޠިލްކުރައްވައިެޙުކުމްެކުރައްވާފަކަންެ ެ
ޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓަށްެބެލުމުންެއެނގެއެވެެ .
ެ-5ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުންެއެެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގައިެއެެ
ދުﷲެ
ކޯޓުންެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމްެބިނާވެފައިވަނީެޝަރީޢަތާެނުވަތަެޤާނޫނާެޚިލާފުވާެގޮތަށްކަމަށްބުނެެ ،ޢަބް ެ
މާހިރުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމިެޤަޟިއްޔާއަށްެމައިގަނޑުެފަސްެސަބަބެއްެހުށަހަޅައިެ
ވާހަކަެދައްކާފައިވެއެވެެ.އޭގެތެރެއިންެ :


ފުރަތަމަ ެސަބަބަކީެ ،ކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2ގެ ެނަންބަރު ެނަންބަރު ެެ77/JC-2/89

ވާެެެެެެެެެެެ
ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުއިރުެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެމެ .ކާސަލް ެގޯތި ެގަތުމުގެ ެއަގަށް ެދީފައި ެ
670,019/90ރ(ެ.ހަލައްކަެހަތްދިހަެހާސްެނަވާރަެރުފިޔާެެ/ނުވަދިހަެލާރި) ެއަކީެ،މުޙައްމަދުެޔޫސުފަށްެ
ބްދުﷲ ެމާހިރު ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއް ެކަމަށްވިޔަސް ެއެ ެފައިސާއަކީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެެ28/76
ޢަ ެ
(ސަރުކާރުގައިެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިެހުންނަެމީހުންގެެއަމިއްލަެތަކެތިެދީެނުވަތަެވިއްކުމާބެހޭެޤާނޫނު) ެގައިެ
ބުނާފަދަ،

ެޝަރީޢަތަށް

ެސާބިތުވެފައިވާ

ެދަރަންޏެއްނޫންކަމަށް

ެސިވިލް

ެކޯޓުގެ

ރުެެެެެެ
ެނަންބަ ެ

ެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާގައިެެބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު ،މިެފައިސާއަކީެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ28/76
(ސަރުކާރުގައިެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިެހުންނަެމީހުންގެެއަމިއްލަެތަކެތިެދީެނުވަތަެވިއްކުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެގައިެ
ބުނާފަދަެ ،ޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެސާބިތު ެދަރަންޏެއްގެ ެގޮތުގައި ެއޮތް ެފައިސާއެއްކަމަށް ެހައިކޯޓުން ެވިދާޅުވިެ
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ނަމަވެސްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/SC-A/11ޤަޟިއްޔާގައިެ
670,019/90ރ(ެ .ހަލައްކަ ެހަތްދިހަ ެހާސް ެނަވާރަ ެރުފިޔާ ެެ /ނުވަދިހަ ެލާރި) ެއަކީ ެފަހުން ެއަނބުރާެ
ދުﷲ ެމާހިރު ެނަގާފައިވާ ެޚާލިޞް ެދަރަންޏެއް ެނޫންކަމަށްެ
ދައްކާގޮތަށް ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފްގެ ެއަތުން ެޢަބް ެ
އިެ
އިސާއާމެދުެސުޕްރީމްެކޯޓުންެނިންމެވިެނިންމެވުމާއިެހައިކޯޓުގެެމިެނިންމެވުމާ ެ
ވިދާޅުވެފައިވުމުންެ،މިެފަ ެ
ތަފާތުވުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 143ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެއާ ެފުށުއަރާ ެކަމެއް ެކަމަށާއި ެވީމާެ ،މިެ
ފައިސާއާމެދު ެޢަދުލުވެރިގޮތެއް ެކަނޑައެޅުއްވުމަކީެ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
ބަޔާންކުރާެފަދައިންެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެމަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށްެބުނެެ،ހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.


ދެވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2ގެ ެނަންބަރު ެެ 77/JC-2/89ޤަޟިއްޔާެ

އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާއަށް ެތާއީދުކޮށް ެނިންމި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ93/HC-A/78
ޤަޟިއްޔާގެެފަހުންެ،މުޙައްމަދުެޔޫސުފާއިެޢަބްދުﷲެމާހިރާެދެމެދުެެ 25އޯގަސްޓްެެ 1996ގައިެލިޔުމެއްެ
ލިޔެ ެސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި ެއެ ެލިޔުމަކީެ ،އިސްވެ ެބަޔާންކުރެވުނު ެ670,019/90ރ(ެ .ހަލައްކަ ެހަތްދިހަެ
ހާސް ެނަވާރަ ެރުފިޔާ ެެ /ނުވަދިހަ ެލާރި) ެދެވެންދެން ެމއ"ެ .އެންދެރި" ެއެވެ ެކިޔާ ެގޯތީގެ ެމައްޗަށްެ
ލިޔެފައިވާ ެލިޔުމެއްކަމުން ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުެ ،އެފައިސާ ެދައްކާ ެޚަލާޞްނުކުރާހާ ެހިނދަކު ެއެ ެގޯތީގައިވާެ
އަމިއްލަ ެބިމާއި ެޢިމާރާތްތައް ެއެހެން ެފަރާތަކަށް ެވިއްކާލުން ެފަދަ ެތަޞައްރުފެއް ެނުކުރެވޭނެ ެކަމަށްެ
ފާހަގަކުރައްވައިެ ،މި ެލިޔުމުގެ ެމައްޗަށް ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމް ެހައިކޯޓުން ެބާޠިލްކުރެއްވީ ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެމިންގަނޑުތަކަށް ެބެއްލެވުމެއްނެތި ެކަމަށްބުނެެ
ހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.


ތިންވަނަެސަބަބަކީެ 25ެ،އޯގަސްޓްެެ 1996ގެެތާރީޚްގައިެލިޔެފައިވާެލިޔުމުގައިެ

ބުނެފައިވާ ެމއެ .އެންދެރިއެވެ ެކިޔާ ެގޯއްޗަކީ ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެނަމުގައި ެއެއްވެސް ެއިރެއްގައިެ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިނުވާެގޯއްޗެއްކަމަށްވާތީެއެެގޯތިެރަހުނުކުރިކަމަށްެެ25އޯގަސްޓްެެ1996ގައިެލިޔެފައިވާެ
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ލިޔުމުގައިެމެ.ކާސަލްެގޯތީގެެއަގަށްެމުޙައްމަދުެޔޫސުފްެދީފައިވާެ670,019/90-ރ(ެ.ހަލައްކަެހަތްދިހަެ
ހާސް ެނަވާރަ ެރުފިޔާ ެެ /ނުވަދިހަ ެލާރި) ެ ެމެ .ކާސަލް ެގޯތި ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފްގެ ެހަތަރު ެދަރިންނަށްެ،
ޢަބްދުﷲެމާހިރުެހިބައިންެދިންއިރުެމުޙައްމަދުެޔޫސުފްގެެފަރާތުންެކަނޑާނުލީެޤާނޫނުެނަންބަރުެެ28/76
(ސަރުކާރުގައި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ެހުންނަ ެމީހުންގެ ެއަމިއްލަ ެތަކެތި ެދީ ެނުވަތަ ެވިއްކުމާބެހޭ ެޤާނޫނު)ެ
ދުﷲ ެމާހިރުގެ ެދަރަންޏެއް ެނެތްކަމަށް ެހެދުމަށްޓަކައި ެކަމަށާއި ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރަށްެ
ގައިވާ ެފަދައިން ެޢަބް ެ
އިނުވާ ެމއެ .އެންދެރި ެއެވެ ެކިޔާ ެގޯތި ެއެ ެފައިސާ ެގެ ެމައްޗަށްެ
އެއްވެސް ެއިރެއްގައި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފަ ެ
ފަށްެރަހުނުކޮށްެޙަޤީޤަތްެއޮޅުވާލީ ެމުޙައްމަދުެޔޫސުފްކަމަށާއިެބުނެވުނުެލިޔުމަކީެ،
ޝަރުޢީެއުޞޫލުތަކާެޚިލާ ެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/91ކޮންޓްރެކްޓާއިބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 16ވަނަ ެމާއްދާއާ ެޚިލާފަށް ެއޮތްެ
ލިޔުމެއްކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.


ނީެެެެ
ހަތަރުވަނަ ެސަބަބަކީެ ،ޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓަރީ ެކޮށްފައިވަ ެ

ދުﷲެމާހިރުގެެނަމުގައިެ
މއެ.އެންދެރިއާގެެއެވެެކިޔާެގޯތިެކަމަށާއިެމިެގޯތިެޢަބްދުﷲެމާހިރަށްެލިބިެ،ޢަބް ެ
ރަޖިސްޓްރީ ެކުރެވިފައިވަނީވެސް ެެ 25އޯގަސްޓް ެެ 1996ގެ ެތާރީޚްގެ ެއެއްއަހަރު ެފަހުންކަން ެއެ ެގޯތީގެެ
ރަޖިސްޓަރީގެ ެތާރީޚަށް ެބެލުމުން ެއެނގޭކަމަށާއި ެމި ެގޯތި ެއެ ެފައިސާގެ ެމައްޗަށް ެރަހުނުކޮށްފައިނުވާކަންެެ
އެނގޭއިރުެ ،މިހާތަނަށް ެނިމިފައިވާ ެއެއްވެސް ެޤަޟިއްޔާއެއްގައި ެއެ ެލިޔުމާމެދު ެއިންސާފީ ެނަޒަރަކުންެ
ބެލިފައިނުވާކަމަށާއިެ،އެެލިޔުމަށްެބެލުމުންެއެނގެންއޮތްެޙަޤީޤަތަށްެމިހާތަނަށްެނިމިފައިވާެމައްސަލަތަކުގައިެ
ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެނުވުމުންެމަދަނީެމިންގަނޑުތަކުންެބައްލަވައިފިނަމަެއެެލިޔުމަކީެ،ޝަރުޢީެއުޞޫލުތަކާެ
ޚިލާފަށްެއޮތްެލިޔުމެއްކަންެއެނގޭއިރުެ 25ެ،އޯގަސްޓްެެ 1996ގައިެލިޔެފައިވާެއެެލިޔުމަށްވުރެެއޭގެެއެއްެ
ދުﷲެ
އަހަރުެފަހުންެ މއެ.އެންދެރިއާގެއަކީެ،މަދަނީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1495/MC/97ޤަޟިއްޔާއިންެޢަބް ެ
މާހިރަށް ެލިބި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ެގޯއްޗެއްކަމަށާއި ެމި ެގެއާ ެބެހޭގޮތުން ެއެއްބަސްވުމެއް ެއަދިެ
ލިޔުމެއްވިއަސް ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފާއި ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރާ ެދެމެދުގައި ެނޯންނާނެތީ ެމއެ .އެންދެރިއާގެއާބެހޭެ
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ވިޔަފާރީގެ ެޙުކުމް ެބާޠިލްކުރައްވާފައިވަނީ ެޢަދުލު ެއިންޞާފުން ެނޫންކަމުން ެެ 25އޯގަސްޓް ެެ 1996ގެެ
ލިޔުމާމެދު ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޢަދުލުވެރި ެނިންމެވުމަށް ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރު ެބޭނުންވާކަމަށްބުނެެ ،ހުށަހަޅާފައިވާެ
ސަބަބެވެެ.


ފަސްވަނަ ެސަބަބަކީ ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުއާއި ެމއެ .ހިމާލިޔާ ެއަޙްމަދު ެދީދީެ

އާދެމެދުގައި ެއެ ެވިޔަފާރި ެހިންގިފައިވަނީ ެޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެބިމާބެހޭ ެޤާނޫނު)ެ
އަށް ެއިޞްލާޙު ެގެނެވުނު ެޤާނޫނުގެ ެެ 18ވަނަ ެމާއްދާގައި ެވާގޮތަށްކަމަށާއިެ ،މި ެވިޔަފާރީގެ ެމައްސަލަެ
(ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާ) ެހައިކޯޓުގައި ެއިސްތިއުނާފުކުރިއިރުެ،
ޢަބްދުﷲެމާހިރުގެެފަރާތުންެދެއްކިެއެއްވެސްެވާހަކައަކަށްެރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިެނެތްކަމަށާއިެ،އަދިެސިވިލްެ
ކޯޓުގެެއެެޤަޟިއްޔާެނިންމަވާފައިވަނީެމުޙައްމަދުެޔޫސުފްގެެއެއްވެސްެޙައްޤެއްެނުގެއްލޭގޮތަށް ެކަމަށްވާއިރުެ
އެބުނާ ެެ 25އޯގަސްޓް ެެ 1996ގައި ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުއާއި ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފާއި ެދެމެދުގައި ެލިޔެފައިވާެ
ލިޔުމަކީެ ،މި ެވިޔަފާރިއާ ެއެއްވެސް ެގުޅުމެއް ެހުރި ެލިޔުމެއް ެނޫންކަމަށާއި ެއެއީ ެވަކި ެމުޢާމަލާތެއްކަން ެއެެ
ލިޔުމުން ެފާހަގަކުރެވޭތީ ،މި ެވާހަކަތައް ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެފަރާތުން ެހައިކޯޓުގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައިެ
ގުންެ
ދައްކާފައިެވީނަމަވެސްެއެކަމަށްެބެއްލެވުމެއްނެތިެއެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމްެބާޠިލްކުރައްވައި ،އެެގޯތީގެެއަ ެ
ދުﷲ ެމާހިރު ެދައްކާފައިވާ ެތިންލައްކަ ެރުފިޔާއާމެދު ެގޮތެއް ެކަނޑަނާޅުއްވައިެ ،އަދި ެމިެ
ސަރުކާރަށް ެޢަބް ެ
މާހިރުގެެމާލީެއަދިެމަދަނީެ
ދުﷲެ ެ
ދުﷲެމާހިރަށްެނުލިބޭގޮތަށްެޙުކުމްެކުރައްވާފައިވުންެއެއީެ،ޢަބް ެ
ފައިސާެޢަބް ެ
ޙައްޤުެނިގުޅައިގަނެފައިވާކަމުގެެހެއްކެއްކަމަށްބުނެެހުށަހަޅާފައިވާެސަބަބެވެެ.
ެ -6ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގައި ެއެ ެކޯޓުންެ
ކުރައްވާފައިވާ

ެޙުކުމް

ވަނީ
ެބިނާވެފައި ެ

ެޝަރީޢަތާ

ެނުވަތަ

ެޤާނޫނާ

ެޚިލާފުވާގޮތަށްކަމަށްބުނެެެެެެެެެެެެ

މެ.ވެލާނާވަރުެެ/މާލެެޢަބްދުﷲެމާހިރުގެެފަރާތުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެސަބަބުތަކުގެެ
މައްޗަށާއިެ ،މި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެފަރާތުން ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުގެެ
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މައްޗަށާއިެ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެހުށަހެޅިފައިވާެމިެމައްސަލައާެގުޅޭެއެންމެހައިެ
ލިޔެކިއުންތަކުގެ ެމައްޗަށާއި ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެފަރާތުން ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެމި ެޤަޟިއްޔާގެެ
ދަށުން ެއިލްތިމާސްކޮށްފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުގެެމައްޗަށާއިެ،އަދިެހައިކޯޓުގެެމިެބުނެވުނުެޤަޟިއްޔާގެެދަށުންެއިސްތިއުނާފުެކުރެވުނުެ
ސިވިލްެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެމައްޗަށްެ
ޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެބެލިއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެމި ެމައްސަލަ ެބެލިެ
ންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެ.
ފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލީހަށްެއަންނަނިވިެކަ ެ
(ހ)ެފުރަތަމަކަމަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ 1/2002ދިވެހިރާއްޖޭގެެބިމާބެހޭެޤާނޫނު)ެއަށްެ
ބަލާއިރުެ ،ގޯތި ެގޯއްޗަކީ(ެ ،ބަންޑާރަ ެގޯތި ެކަމުގައިވިޔަސް ެނުވަތަ ެއަމިއްލަ ެގޯތި ެކަމުގައިވިޔަސް)ެ ،އެެ
ޤާނޫނުގައި ެކަނޑައަޅައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކެއްގެ ެދަށުން ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާގައިެެ
ގެެެެ
ވާންޖެހޭެތަންތަންކަންެއެެޤާނޫނު ެ
އެތަންތަނާއިެއަދިެއެތަންތަނުގައިވާެޢިމާރާތްތައްެ،ރަޖިސްޓަރީެކުރެވިފައި ެ
ންެ
ެ 13ވަނަ ެމާއްދާއާއި ެެ 23ވަނަ ެމާއްދާގައި ެކަނޑައެޅި ެބަޔާންވެފައިވާ ެއަޙުކާމްތަކަށް ެބެލުމުން ެއެނގެ ެ
އޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެއެ ެކޯޓުންެ
އިސްތިއުނާފުކޮށްެބެއްލެވިެސިވިލްެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާެއެެކޯޓަށްެހުށަހެޅިެ
މއެ.ހިމާލިޔާެއަޙްމަދުެދީދީެ،އެެޤަޟިއްޔާއަށްެހުށަހަޅާފައިވާެމައްސަލައަށްެބަލާއިރުެ،އެެމައްސަލައަކީެ،
މެ .ވެލާނާވަރު ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ެމއެ .އެންދެރިއާގެ ެއެވެކިޔާ ެއަމިއްލަެ
ގޯތީގެ ެެ 340އަކަފޫޓުގެ ެއަމިއްލަ ެބިމާއި ެއެބިމުގައިވާ ެއެންމެހައި ެޢިމާރާތްތަކާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދާެ
ދުﷲ ެމާހިރުގެ ެއަތުން ެގަތުމަށް ެއެދި ެ ެ ެ ެއަޙްމަދުެ
ބް ެ
(ެ 2,000,000/ދެމިލިއަންެރުފިޔާ) ެގެ ެއަގަށް ެޢަ ެދީދީ ެއެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެމައްސަލައެއްކަން ެއެ ެމައްސަލައިގެ ެދަޢުވާގެ ެޞީޣާއިން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ،
ބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެމެދުވެރިކޮށް ެގަނެވިއްކުމުގެ ެޢަޤްދެއްގެ ެދަށުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެއެ ެކޯޓަށްެ
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ގަންނަން ެއެދިެހުށަހަޅާފައިވާެމުދަލަކީެ،ބުނެވުނުެޤާނޫނުގެެދަށުންެ ،ދައުލަތުގެެކަމާބެހޭެ
ހުށަހެޅިެފަރާތުންެ ެ
އިދާރާގައިެރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިެއޮތުންެއެެޤާނޫނުގެެދަށުންެލާޒިމުވާެމުދަލެއްކަންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ ެ.
(ށ)ެދެވަނަެކަމަކީ"ެ،ދަރަނި"ެމިެލަފްޒުގެެފަންނީެ(ެ)Technicalމާނަތަކަށްެބަލާއިރުެ
އެއީ ެއެއްބަސްވުމެއްގެ ެމައްޗަށް ެބިނާކޮށްެ ،އަދާކުރުން ެލާޒިމުވާގޮތުގައި ެހުންނަ ެމުދާ ެކަމުގައިެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެމާނަތައްެ ،އޭގެތެރޭގައި ެހިމެނިގެންވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނަ ެއޮތުމުގެ ެއިތުރުން ެއެެ
ގެ ެތެރޭގައިެ ،އެއްޗެއް ެނުވަތަ ެވަކިންެ
ލަފުޒުގައި ެހިމެނިގެންވާ ެޝާމިލު ެމާނަތަކަށްބަލާއިރުެ ،އޭ ެ
ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ެފައިސާގެ ެމިންވަރެއް ،ދެއްކުން ެލާޒިމުވާ ެޙާލަތާއިެ ،އަދި ެއެއްފަރާތުން ެއަނެއް ެފަރާތަށްެ
އަދާކުރަންޖެހޭެގޮތުގައިވާެފައިސާެނުވަތަެތަކެތިެ،ނުވަތަެޚިދުމަތާއިެ،ކަމެއްެކުރުމަށްެނުވަތަެފައިސާއެއްެ
ދެއްކުމަށް ެލާޒިމުވުމާއި ެމިފަދަ ެމާނަތައް ެދަރަނީގެ ެޝާމިލު ެމާނަތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭކަން ެއެނގެންެ
އޮންނައިރުެ ،ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 28/76ސަރުކާރުގައި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ެހުންނަެ ،މީހުންގެ ެއަމިއްލަެ
ތަކެތިެދީ ެނުވަތަެވިއްކުމާބެހޭެޤާނޫނު)ެއަށްެބަލާއިރުެ،ސަރުކާރުގައިެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިެހުންނަެމީހުންގެެ
އަމިއްލަެތަކެތިެދީެނުވަތަެވިއްކޭނީެ،ސަރުކާރަށްެނުވަތަެސަރުކާރާބެހޭެފަރާތްތަކަށްެދަރަނީގެެގޮތުންނާއިެ
އެހެނިހެން ެގޮތްގޮތުން ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއް ެއޮތްތޯއާއި ެއަދި ެއަމިއްލަ ެފަރާތަކަށްވެސް ެޝަރީޢަތަށްެ
ސާބިތުވެފައިވާ ެދަރަންޏެއް ެއޮތްތޯ ެކަމާބެހޭ ެފަރާތްތަކުން ެބެލުމަށްފަހުގައިކަމާއި ެމިގޮތުން ެއެފަދަ ެތަކެތިެ
ވިއްކާފައި ެލިބޭ ެފައިސާއަކުންެ ،ފުރަތަމަ ެދައްކަންޖެހޭނީެ ،މަތީގައިވާ ެގޮތުން ެދައްކަންޖެހިފައިވާެ
ފަރާތްފަރާތަށްެ،އެެފަރާތަކަށްެދައްކަންެޖެހިފައިވާެޢަދަދެއްގެެނިސްބަތުންކަމާއިެމިެކަންކަންެއެެޤާނޫނުގެެ
ތާބެހޭެ
މުން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،އެ ެޤާނޫނުގެ ެމަޤްޞަދަކީެ ،ދައުލަތަށް ެނުވަތަ ެދައުލަ ެ
ނައްޞަށް ެބެލު ެ
ފަރާތަކަށް ެދަރަނީގެ ެގޮތުންނާއި ެއެހެނިހެން ެގޮތްގޮތުން ެފައިސާ ެދައްކަންޖެހިފައިވާ ެފަރާތްތަކުންނާއި ެއަދިެ
އަމިއްލަ ެފަރާތަކަށް ެޙައްޤުވާގޮތުގައި ެކޯޓެއްގެ ެޙުކުމަކުން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެފައިވާ ެދަރަންޏެއް ެއެެ
އިެ
ފަރާތެއްގެ ެމައްޗަށް ެއޮތް ެކޮންމެ ެފަރާތަކުންެ ،އެ ެފަރާތްތަކުގެ ެނަމުގައި ެދައުލަތުގެ ެކަމާބެހޭ ެއިދާރާގަ ެ
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ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާެ ،އެ ެފަރާތްތަކުގެ ެއަމިއްލަ ެތަކެތިެ ،ދިނުމަކުން ެނުވަތަ ެވިއްކުމަކުން ެތަޞައްރުފުެ
ކުރުމުގެެކުރިންެ،ބުނެވުނުެޤާނޫނުގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެއުޞޫލުގެމަތިންެއެެފަރާތްތަކުންެއަދާކުރަންޖެހޭެ،
އެ ެޤާނޫނުގައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެއެންމެހައި ެފަރާތްތަކުގެ ެޙައްޤުތައް ެފުރިހަމައަށް ެޙިމާޔަތްކުރުންކަމާއިެ،
ބިތުވެފައިވާެ
މިގޮތުން ެއަމިއްލަ ެފަރާތްތަކަށް ެޙައްޤުވާގޮތުގައި ެކޯޓެއްގެ ެޙުކުމެއްގެ ެދަށުން ެޝަރީޢަތަށް ެސާ ެ
ދަރަނީގެ ެވާހަކަ ެއެ ެޤާނޫނުގައި ެއައިސްފައިވާއިރުެ ،އެއީ ެހަމައެކަނިެ ،ފަހުން ެއަނބުރާ ެދައްކާގޮތަށް ެނަގާެ
އިެ
ޒުގެ ެމާނަ ެއެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެއެ ެޤާނޫނުގަ ެ
ޚާލިޞް ެދަރަނިކަމަށް ެކަނޑައަޅައިެ ،ދަރަނީގެ ެމިލަފް ެ
ށްފައި ެނުވާކަން ެއެނގެންއޮތުމުންެ ،އަމިއްލަ ެފަރާތަކަށް ެޙައްޤުވާގޮތުގައިެ
ށް ެހަނިކޮ ެ
ވަކިގޮތަކަށް ެޤައިދުކޮ ެ
ކޯޓެއްގެ ެޙުކުމެއްގެ ެދަށުން ެޝަރީޢަތަށް ެސާބިތުވެފައިވާ ެދަރަނީގެ ެމާނައިގެ ެތެރޭގައިެ ،ފަހުން ެއަނބުރާެ
ދައްކާގޮތަށް ެނަގާ ެޚާލިޞް ެދަރަންޏަކާ ެގުޅިގެންެ ،އަމިއްލަ ެފަރާތަކަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެދަރަނީގެ ެފައިސާގެެ
ގޮތުގައިެކޯޓެއްގެ ެޙުކުމެއްގެެދަށުންެޝަރީޢަތަށްެޘާބިތުވެފައިވާެފައިސާއާއިެއަދިެއެއްވެސްެސަބަބަކާހުރެެ،
ރާތަކަށްެދައްކަންޖެހޭެފައިސާގެެގޮތުގައިެކޯޓެއްގެެޙުކުމެއްގެެދަށުންެޝަރީއަތަށްެސާބިތުވެފައިވާެ
އަމިއްލަެފަ ެ
ބެލުމުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ.
ފައިސާވެސްެހިމެނިގެންވާނޭކަންެބުނެވުނުެޤާނޫނުގެެނައްޞަށްެވިސްނައިެ ެ
(ނ) ެތިންވަނަކަމަކީެ ،ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާއާެ
ގުޅިގެން ެއެ ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔުންތަކުގެ ެތެރޭގައި ެހިމެނޭެ ،ކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2ގެ ެނަންބަރުެެ
ެ 77/JC-2/89ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބަލާއިރުެ ،މެ .ކާސުލް ެއެވެ ެކިޔާ ެގޯތީގެެ
ބަންޑާރަ ެެ 1011.82އަކަފޫޓުގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކާއި ެވަޅުފަދަ ެތަންތަން ެވިއްކާފައިވަނީ ެޤާނޫނާ ެޤަވާޢިދާެ
ޚިލާފަށްކަމަށް ެބައްލަވައިެ ،އެ ެެ 1011.82އަކަފޫޓުގައިވާ ެޢިމާރާތްތައް ެވިއްކުމަށް ެހިންގި ެމުޢާމަލާތަކީެ
ޞައްޙަ ެވިޔަފާރިއެއް ެނޫންކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައިެ ،އެތަންތަން ެވިއްކި ެއަގުގެ ެމިންވަރުކަން ެއެެ
ޤަޟިއްޔާއިން ެއެނގެން ެއޮންނަ ެ670,019/90ރ(ެ .ހަލައްކަ ެހަތްދިހަ ެހާސް ެނަވާރަ ެރުފިޔާ ެެ /ނުވަދިހަެ
ދުﷲ ެމާހިރުެ ،އޮގަރު ެމުޙައްމަދުފުޅުއަށް ެދައްކަންޖެހޭ ެފައިސާއެއްކަން ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައިެ
ލާރި) ެއަކީ ެޢަބް ެ
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ޙުކުމުން ެސާފުކޮށް ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ ،ބުނެވުނު ެޤަޟިއްޔާެ
ކުރައްވާފައިވާ ެ ެ
އިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެއްލެވިެ ،ހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 93/HC-A/78ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެެ
ރިޕޯޓަށް ެބަލާއިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެނިންމަވާފައިވަނީ ެކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2ގެެ
ނަންބަރު ެެ 77/JC-2/89ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށް ެބަދަލެއް ެގެންނާނެތަނެއް ެއޮތްކަމަށް ެނުފެންނަކަމަށްެ
ބައްލަވައިެ،އެެޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަށްެތާއީދުކޮށްފަކަންެދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓުގެެނަންބަރުެެ93/HC-A/78
ޤަޟިއްޔާގެެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެރިޕޯޓުންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،މިެމައްސަލައާެގުޅިގެންެޝަރީޢަތަށްެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2006/HC-A/247ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތްެ
ނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުގެ ެފާހަގަކުރެވުނު ެނުކުތާތަކުގެ ެެ 5ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެ(ނ) ެއިންެ ،އިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނު ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 93/HC-A/78ޤަޟިއްޔާ ެނިމިފައިވާ ެގޮތާމެދުެ
ޢަބްދުﷲެމާހިރުެހިތްހަމަނުޖެހިގެންެޢަބްދުﷲެމާހިރުެއެެޤަޟިއްޔާެއޭރުގެެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެެއޮފީހަށްެ
އިލްތިމާސަށް ެހުށަހެޅުމުން ެއެ ެއޮފީހުން ެއެ ެމައްސަލަ ެނިންމެވީ ެހައިކޯޓުގެ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށްގެންކަންެ
ޢަބްދުﷲ ެމާހިރު ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކުން ެއެނގޭކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައިވާކަންެ
އެނގެންެއޮތުމުންެ،ކޯޓުެނަންބަރުެެ 2ގެެނަންބަރުެެ 77/JC-2/89ޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަކީެ
މައުޖޫދުވެެދެމިއޮތްެޙުކުމެއްކަންެއެނގެންެއޮންނައިރުެ،އެެޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެދަށުންެ،
ޢަބްދުﷲ ެމާހިރު ،މުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއަށްެ ،ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ެޙުކުމް ެކުރައްވާފައިވާ ެ670,019/90ރެ.
(ހަލައްކަ ެހަތްދިހަ ެހާސް ެނަވާރަ ެރުފިޔާ ެެ /ނުވަދިހަ ެލާރި)ެ ،ޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެފަރާތުންެ ،މުޙައްމަދުެ
ދުﷲ ެމާހިރުގެ ެފަރާތުންެ
ޔޫސުފްއަށް ެދައްކާ ެޚަލާޞްކޮށްފައި ެނުވާކަން ެމި ެމައްސަލައާ ެގުޅިގެން ެޢަބް ެ
ޝަރީޢަތުގައިެދައްކާފައިވާެވާހަކަތަކުންެއެނގެންެއޮންނަކަމެވެެ.
(ރ) ެހަތަރުވަނަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުންެ ،ކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2ގެ ެނަންބަރުެ
ނަންބަރު ެެ 77/JC-2/89ޤަޟިއްޔާ ެއިސްތިއުނާފުކޮށް ެބެއްލެވި ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ93/HC-A/78
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ޤަޟިއްޔާ ެނިމުނުފަހުންެ ،ޢަބްދުﷲ ެމާހިރުއާއިެ ،މުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއާ ެދެމެދު ެެ 25އޯގަސްޓް ެެ 1996ގެެ
ތާރީޚްގައި ެލިޔެެ ،މި ެދެފަރާތުން ެސޮއިކޮށްފައިވާެ ،އަދި ެމި ެމައްސަލައިގެ ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާެ
ލިޔުމަށް ެބަލާއިރުެ ،މި ެލިޔުމަކީެ ،އިސްވެ ެޙަވާލާދެވުނު ެކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2ގެ ެނަންބަރު ެެ77/JC-2/89
ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެތާއީދުކޮށްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުން ެނިންމަވާފައިވާ ެއެ ެކޯޓުގެެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެނަންބަރު ެެ 93/HC-A/78ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމުގެ ެދަށުންެ
ޢަބްދުﷲެމާހިރުެ،މުޙައްމަދުެޔޫސުފުއަށްެދައްކަންޖެހޭެ670,019/90ރ(ެ.ހަލައްކަެހަތްދިހަެހާސްެނަވާރަެ
ރުފިޔާެެ/ނުވަދިހަެލާރި)ެޢަބްދުﷲެމާހިރުގެެފަރާތުންެ،މުޙައްމަދުެޔޫސުފްއަށްެދެވެންދެންެމއެ.އެންދެރިެ
ނުގައިވާހާ ެތަންތަނާއި ެތަކެތިެ
(މިހާރު ެ މއެ .އެންދެރިއާގެ) ެއެވެކިޔާ ެގޯތީގެ ެެ 340އަކަފޫޓު ެބިމާއި ެއެތާ ެ
މުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއާ ެޙަވާލުކޮށްފިކަމަށްބުނެ ެލިޔެފައިވާ ެލިޔުމެއްކަމާއި ެއަދި ެއެ ެލިޔުމަށް ެބަލާއިރުެ
ބަޔާންކުރެވުނުެެ 340އަކަފޫޓުެބިމުގައިެމުޙައްމަދުެޔޫސުފްއަށްެފެންނަެގޮތަކަށްެ،ފެންނަެވަރަކަށްެޢިމާރާތްެ
ދުﷲެ
ދުﷲ ެމާހިރުގެ ެފަރާތުން ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއަށް ެދީފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެޢަބް ެ
ކުރުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެޢަބް ެ
މާހިރު ެއެ ެބިން ެބޭނުންވެގެން ެއަތުލެވޭނީ ެކުރިން ެބަޔާންކުރެވުނު ެ670,019/90ރ(ެ .ހަލައްކަ ެހަތްދިހަެ
އްމަދުެޔޫސުފްެއެެބިމުގައިެޢިމާރާތެއްކޮށްފައިވާނަމަެ
ހާސްެނަވާރަެރުފިޔާެެ/ނުވަދިހަެލާރި)ެއާއިެއަދިެމުޙަ ެ
އެ ެޢިމާރާތެއްގެ ެއަގު ެއެއްފަހަރާ ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއަށް ެދިނުމަށް ެފަހުގައިކަމަށް ެއެ ެލިޔުމުގައިެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާކަމާއިެ ،އަދި ެއެ ެލިޔުމުގެ ެެ 4ވަނަ ެނަންބަރަށް ެބަލާއިރު ެއެ ެލިޔުމުގައި ެބުނާ ެބިމުގެެ
މައްޗަށް ެތަޞައްރުފުކުރުމުގެ ެޙައްޤު ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރަށް ެނުލިބޭހާ ެހިނދެއްގައި ެއެ ެބިމަށްެ
ތަޞައްރުފުކުރުމުގެ ެޙައްޤާއި ެއިޚްތިޔާރު ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފަށް ެލިބިގެންވާކަމަށް ެބަޔާންވެފައިވާކަމާއިެ
ދުﷲެމާހިރުއާއިެ
މިކަންކަންެ ،އެެލިޔުމަށްެބެލުމުންެއެނގެންއޮންނައިރުެ 25ެ،އޯގަސްޓްެެ 1996ގައިެޢަބް ެ
ޓްގެ ެމި ެލިޔުމުގެ ެދަށުންެ
ސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެގްރިމެން ެ
މުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއާ ެދެމެދު ެވެވިފައިވާ ެއި ެ
ޚުންެ
އޭގައިބުނާ ެއެ ެބިމާއި ެޢިމާރާތް ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއާ ެޙަވާލުކޮށްފައި ެއޮތްއޮތުން ެބާޠިލްކޮށްެ ،އެ ެތާރީ ެ
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އ ެކުލިން ެކަނޑަމުންގޮސްެ
ފެށިގެން ެއެ ެބިމުގައިވާ ެޢިމާރާތްތަކަށް ެޝަރީޢަތުން ެކުއްޔެއް ެކަނޑައަޅައިެ ،
ދުﷲެމާހިރުގެެފަރާތުންެ
ޢަބްދުﷲެމާހިރުގެެދަރަނިެއަދާކުރެވޭނެެގޮތެއްެކަނޑައަޅުއްވައިެދެއްވުންއެދިެޢަބް ެ
މަދަނީ ެކޯޓަށް ެެ 14މެއި ެެ 2006ގައި ެހުށަހެޅި ެމައްސަލަ ެއެ ެކޯޓުން ެބެއްލެވި ެއެ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ދުﷲެ
ެ 807/MC/2006ޤަޟިއްޔާއިން ެއެ ެމައްސަލަ ެބެލުމަށްފަހުެ 25ެ ،އޯގަސްޓް ެެ 1996ގައި ެޢަބް ެ
މާހިރުއާއި ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއާ ެދެމެދު ެކޮށްފައިވާ ެމި ެބުނެވުނު ެއެގްރިމެންޓަކީ ެޝަރުޢީ ެމަބާދިއުތަކާެ
ލުކުރައްވައިެ 30ެ ،ނޮވެމްބަރ ެެ2006
ޚިލާފަށްއޮތް ެއެގްރީމެންޓެއްކަމަށް ެބައްލަވައިެ ،އެ ެއެގްރީމެންޓް ެބާޠި ެ
ޓްގައި ެބުނާ ެބިމާއި ެޢިމާރާތްތަކުންެ
ދުވަހުން ެފެށިގެން ެ(ެ 15ފަނަރަ) ެދުވަހުގެ ެތެރޭގައި ެއެ ެއެގްރިމެން ެ
މުޙައްމަދު ެޔޫސުފް ،އޭނާގެ ެތަކެއްޗާއެކު ެނުކުތުމަށާއިެ ،އަދި ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފްގެ ެފަރާތުން ެއެތަނުގައިެ
ތިބިހައިެބަޔަކުެއެބައެއްގެެތަކެއްޗާއެކުެނެރެެ،އެެޢިމާރާތްތައްެޢަބްދުﷲެމާހިރުއާެޙަވާލުކުރުމަށްެމުޙައްމަދުެ
ދުﷲެ
ޔޫސުފްއަށް ެއެންގުމާއެކުެ ،އެ ެތަނުގައި ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފު ެހަދާފައިވާ ެޢިމާރާތްތަކުގެ ެއަގު ެޢަބް ެ
ށާއިެއަދިެެ 25އޯގަސްޓްެެ 1996ދުވަހުންެފެށިގެންެ
މާހިރުގެެއަތުންެމުޙައްމަދުެޔޫސުފްއަށްެލިބެންޖެހޭކަމަ ެ
އްެ
ލުނުކުރެވިެބީވެގެންދާެދުވަސްތަކަށްެމިޘްލީެކުއްޔެ ެ
ޢަބްދުﷲެމާހިރަށްެއެތަނުންެއެއްވެސްެމަންފާއެއްެޙާޞި ެ
ދުﷲ ެމާހިރުއަށް ެލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ެކަނޑައަޅުއްވައި ެމަދަނީ ެކޯޓުގެެ
މުޙައްމަދު ެޔޫސުފްގެ ެއަތުން ެޢަބް ެ
ނަންބަރު ެެ 807/MC/2006ޤަޟިއްޔާގައި ެޙުކުމް ެކުރައްވާފައިވާކަން ެއެނގެންއޮތް ެނަމަވެސްެ ،އެެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެއެ ެޙުކުމްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2006/HC-A/247
ޤަޟިއްޔާއިން ެބާޠިލްކޮށްފައިވާކަން ެއެނގެން ެއޮންނައިރުެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 2006/HC-A/247ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ށް ެމައްސަލަ ެނިންމާފައިވާކަން ެއެނގެންއޮތުމުންެެެެެެެެ،
ެ 2008/SC-A/11ޤަޟިއްޔާއިން ެތާއީދުކޮ ެ
ެ 25އޯގަސްޓް ެެ 1996ގައި ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުއާއި ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފްއާ ެދެމެދު ެވެވިފައިވާ ެއިސްވެެ
އިޝާރާތްކުރެވުނުެއެއްބަސްވުމަކީެ،އެއަށްެޢަމަލުެނުކުރެވޭނެެއެއްބަސްވުމެއްކަމަށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
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އި ެނުވާކަން ެއެނގެން ެއޮތުމުންެ،
ރު ެެ 2008/SC-A/11ޤަޟިއްޔާއިން ެކަނޑައަޅުއްވާފަ ެ
ކޯޓުގެ ެނަންބަ ެ
ސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާގެ ެދަށުން ެވިއްކުމުގެ ެމުޢާމަލާތް ެކުރިއަށްެ
ގެންގޮސްފައިވާ ެމެ .ވެލާނާވަރު ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެނަމުގައި ެރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ެކަމަށްބުނާެެެެެެެ
މއެ.އެންދެރިއާގެެއެވެކިޔާެއަމިއްލަެގޯތީގެެެ 340އަކަފޫޓުގެެއަމިއްލަެބިމާއިެ،އެެބިމުގައިވާެއެންމެހައިެ
ޢިމާރާތްތަކާއި ެނުއުފުލޭ ެމުދަލަކީެ ،ކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2ގެ ެނަންބަރު ެެ 77/JC-2/89ޤަޟިއްޔާއިންެެެެ
މއެ .ސިސިލްފަރު ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފް ެ(އޮގަރު ެމުޙައްމަދުފުޅު) ެއަށް ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރު ެދޭންޖެހޭކަމަށްެ
ސާބިތުވެފައިވާ ެ670,019/90ރ(ެ .ހަލައްކަ ެހަތްދިހަ ެހާސް ެނަވާރަ ެރުފިޔާ ެެ /ނުވަދިހަ ެލާރި) ެޢަބްދުﷲެ
ދުﷲެ
މާހިރުގެ ެފަރާތުން ެދައްކާ ެޚަލާސް ެނުކުރާހާ ެހިނދަކުެ ،ނުވަތަ ެބުނެވުނު ެއެއްބަސްވުމުގެ ެދަށުން ެޢަބް ެ
ންމާ ެއަދާކުރެވިފައި ެނުވިނަމަވެސްެ ،މުޙައްމަދު ެޔޫސުފަށް ެއެ ެއެއްބަސްވުމުގެެ
މާހިރު ެއަދާކުރަންޖެހޭ ެޒި ެ
ދަށުން ެލިބިދީފައިވާ ެޙައްޤުތަކުން ެމުޙައްމަދު ެޔޫސުފް ެއަމިއްލައަށް ެތަނާޒުލްވެ ެއެ ެޙައްޤުތައް ެމުޙައްމަދުެ
ޔޫސުފް ެހިތުން ެރުހުމުން ެދޫކޮށްނުލާހާ ެހިނދަކުެ ،މުޙައްމަދު ެޔޫސުފްގެ ެނުރުހުމުގައިެ ،އެހެން ެފަރާތަކަށްެ
ވިއްކާލުންފަދަ ެތަޞައްރަފެއް ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުގެ ެފަރާތުން ެކުރެވިދާނެ ެމުދަލެއް ެނޫންކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަކަމެވެެ.
(ބ) ެފަސްވަނަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެއެެ
ންބަރު ެެ 2008/SC-A/11ޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ކޯޓު ެނަންބަރު ެެ 2ގެ ެނަންބަރު ެެ77/JC-2/89
ކޯޓުގެ ެނަ ެ
ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެދަށުން ެޢަބްދުﷲ ެމާހިރުެ ،މުޙައްމަދު ެޔޫސުފުއަށް ެދެއްކުމަށް ެޙުކުމްެ
ކުރައްވާފައިވާެބާވަތުގެެފައިސާއަކީެ،ޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ28/76ސަރުކާރުގައިެރަޖިސްޓްރީެކޮށްފައިހުންނަެ،
މީހުންގެ ެއަމިއްލަ ެތަކެތި ެދީ ެނުވަތަ ެވިއްކުމާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގައި ެބުނާފަދަ ެދަރަންޏެއްތޯ ެނުވަތަ ެނޫންތޯެ
އެއްވެސް ެމިންވަރަކަށް ެބަލައިެ ،ގޮތެއްކަނޑައަޅައި ެނިންމާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާއެއް ެނޫންކަން ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/SC-A/11ޤަޟިއްޔާގެ ެޝަރީޢަތް ެނިމުނުގޮތުގެ ެރިޕޯޓުން ެއެނގެންެ
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އޮތުމުންެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2008/SC-A/11ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމާ ެއަދިެ
ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެއެ ެޤަޟިއްޔާގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެއުޞޫލުތަކާ ެތަޢާރުޟުވާކަމަށް ެބެލެވޭނެތަނެއްެ
ނެތުމެވެެ ެ.
(ޅ) ެހަވަނަކަމަކީެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ2012/HC-A/39
ޤަޟިއްޔާއިން ެސިވިލް ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 1418/CV-C/2011ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާ ެޙުކުމްެ
ބާޠިލް ެކުރައްވައި ެޙުކުމް ެކުރެއްވުމުގެ ެސަބަބުންެ ،ޢަބްދުﷲ ެމާހިރަށް ެލިބެންވާ ެޙައްޤެއް ެނުލިބިއޮތްކަމަށްެ
ޢަބްދުﷲ ެމާހިރު ެދެކޭނަމަެ ،އެ ެޙައްޤެއް ެހޯދުމަށް ެކަމާބެހޭ ެކޯޓަށް ެމައްސަލަ ެހުށަހެޅުމަށް ެދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ހައިކޯޓުގެެއިސްވެެއިޝާރާތްކުރެވުނުެޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމުގެެދަށުންެހުރަސްއެޅިފައިނުވާކަންެ
އެނގެއެވެެ ެ.
މް ެ
ޙުކު ެ
އިސްވެެބަޔާންކުރެވިދިޔަެސަބަބުތަކާއިެފާހަގަކުރެވުނުެނުކުތާތަކުގެެމައްޗަށްެރިޢާޔަތްކޮށްެ
ން ެ
ބެލުމު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 2012/HC-A/39ޤަޟިއްޔާގައި ެކުރައްވާފައިވާެ
ންެ
ށްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓު ެ
ޙުކުމްެ،ރަނގަޅުކަމަށްެފެންނާތީެއެެޤަޟިއްޔާގައިެކުރައްވާފައިވާެޙުކުމަ ެ
މިެމައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެއިއްތިފާޤުންެތާއީދުކޮށްެޙުކުމްެކޮށްފީމެވެެ ެ.
ެ
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