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   ޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯ

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ              

 

  HC-A/27/2015ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: •

 އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް: •

 ހުދުފިނިފެންމާގެ / ސ.ހުޅުދޫ  * ދާއިމީ އެޑްރެސް:             އަޙްމަދު އަސްލަމް * ނަން:  

   ގ. މާޖެހިގެ / ކ. މާލެ* މިހާރުގެ އެޑްރެސް:       A057534 * އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:  

 

  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް: •

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާލޭ ސިޓީ : އެޑްރެސް  ދާއިމީ *    މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ * ނަން:

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  : އެޑްރެސް  މިހާރުގެ *   * ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:

           

                               1439މުޙައްރަމު  28  * ނިމުނު ތާރީޚް:  6143 ރަބީޢުލްއާޚިރު 04  ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް: •

    2017އޮކްޓޯބަރ  17                2015 ޖެނުއަރީ   25                 

         

 ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2014/978ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު ނަންބަރު:  އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ  •

 ކޯޓު  ސިވިލްކޯޓު: ނިންމެވި  •

 .ގޯތިން ޙައްޤުވާބައި ވަކިން ރަޖިސްޓްރީކުރުން ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް: •

 2014 އެޕްރީލް 29 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:ޤަޟިއްޔާ  •

  2014 އޮކްޓޯބަރ 20   ތާރީޚް: ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު  •

 

 މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް: •

ނޑިޔާރު   ނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު            ދީދީ  هللا އިސްފަނޑިޔާރު ޢަބްދު     އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރައޫފު  ފަ                 ފަ

 (ރިޔާސަތު)                               
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 ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ: •

ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވަނީ  އެ ޤަޟިއްޔާ، Cv-C/2014/978ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު މިއީ 

ސ. ހުޅުދޫ /  އެދިޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ ގެ ފަރާތުން ހުދުފިނިފެންމާގެ، އަޙްމަދު އަސްލަމް

 ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. 

 އެވެ.   ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާމާމި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ 

 

 

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: •

 

  ،  ގައިޤަޟިއްޔާ Cv-C/2014/978ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ  )1

ވަނަ ފްލޯރ) އަޙްމަދު އަސްލަމް (ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު  4ސ. ހުޅުދޫ / ހުދުފިނގެންމާގެ (ގ. މާޖެހިގެ 

A057534ްނުން އެދި އަކަފޫޓުގެ ބިން ވަކި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދި  600ކުވެގެންވާ ) އަށް މިލ

ހުށަހެޅުމުން، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ގޯއްޗަށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ހެދުމަށް އަންގާ ކޯޓުގެ 

އްޗަށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިދެވޭނެ ގޯހ. އެތެރެހިޔާ އެވެ ކިޔާ  ،ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ހުށަހެޅުމުން

(ހަސަތޭކަ)  600ން އަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް މިލްކުވެގެންވާ ހ. އެތެރެހިޔާ ގޯތި ކަމުގައި ބުނެފައިވާތީ، 

އަކަފޫޓުގެ ބިން ވަކިގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް 

އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި، މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިގެ 

ރ. (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން -/30,000ހޭދަކުރަންޖެހުނު  ގޮތުގައި

އިދާރާގެ މައްޗަށް  ލިބިގަތުމަށް އެދި، އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ

 ދައުވާކޮށްފައިވާކަމާއި، 
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 4ދެންފަހެ ސ. ހުޅުދޫ / ހުދުފިނިފެންމާގެ (ގ. މާޖެހިގެ އެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ "...

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ) ގެ ފަރާތުން A057534ވަނަ ފްލޯރ) އަޙްމަދު އަސްލަމް (ދ.ރ.ކާޑު ނަންބަރު 

ހ. އެތެރެހިޔާ އެވެ ކިޔާ ގޯތިން އަޙްމަދު ގެ މައްޗަށް ކުޅަ ދަޢުވާއަށް ބަލާއިރު، ދަޢުވާކޮށްފައިވަނީ އިދާރާ

(ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓުގެ ބިން ވަކިގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް  600އަށް މިލްކުވެގެންވާ އަސްލަމް

ށާއި، މި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ށް އަމުރުކޮށްދިނުމަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަ

ރ. (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) މާލެ ސިޓީ -/30,000 ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހުނު

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ލިބިގަތުމަށް އެދިކަމާއި، 

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކައާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުމުގެ 

 1/2002މައްޗަށާއި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު ތަޢާރަފްކުރި  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ވުޖޫދަށް އައުމުގެ ކުރިން ޙާލަތު އޮތް ގޮތަށާއި، އެ

 4(މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  4/2011ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

(ދިވެހިރައްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު)  1/2002ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  11ވަނަ މާއްދާއާއި 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ  1/2002ދާގެ އަލީގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު ވަނަ މާއް 25ވަނަ މާއްދާއާއި،  15ގެ 

  600ގެ ދަށުން ވަކި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދޭ ގޯއްޗެއްގެ އެންމެ ކުޑަ އެރިޔާއަކީ ޤާނޫނު) 

(ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓު ކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ބުރަވެވޭކަމުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމުގައި ހިމެނޭ ބަންޑާރަ 

(ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓު ހަމަޖެހެން ނެތުމުގެ  600ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތީގެ ތެރެއިން، ކޮންމެ ޙައްޤުވެރިއަކަށް 

ރާތްތަކުގެ ނަން ހިމެނިފައިވާ ގޯތިތަކުގައ، އެ ޗެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި އެ ހުރިހާ ފައްސަބަބުން އެއް ގޯ

ލިބިގެންވާ މިންވަރަކަށް، ބިން ޢައްޔަންކުރުމުގެ ތެރެއިން އެ ގޯތިތަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤު، 

ވަކިކޮށް، ވަކި ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ފަރާތެކޭ އެއްފަދައިން ދަފުތަރުކުރެވި، އެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާ ބިމުން 

ހޯދައި، މުޢާމަލާތްކޮށް، ތަޞައްރަފްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންވާކަމުންނާއި، ހ. އެތެރެހިޔާ އެވެ  ނަފާ

އްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކި ގޯ ކިޔާ ގޯތިން އަހްމަދު އަސްލަމްއަށް ލިބިގެންވާ ބައި
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ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން އަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް ދިވެހިއަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް 

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުމާއި ތަޞައްރަފްކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 ހަނިވެގެންނުދާކަމުގައި ޝަރީޢަތުން ދެކޭތީ،

ކަ) އަކަފޫޓުގެ ސަތޭ (ހަ  600ހ. އެތެރެހިޔާ ގޯތިން އަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް މިލްކުވެގެންވާ 

ކުރާނެ ޤާނޫނީ ޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް އަމަރުއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް މާލޭ ސި ބިން ވަކި ގޯ

ނޑައަޅައި، ޙުކުމްކޮށް.. " މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަން އިސްވެ ބުނެވުނު ޤަޟިއްޔާގެ ބިނާއެއް ނުވާކަމުގައި ކަ

 ލުމުން އެނގެން އޮވެއެވެ.ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެ 

 

އެ ކޯޓުން  ،ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2014/978ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު  )2

ސ. ހުޅުދޫ / ހުދުފިނިފެންމާގެ، ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ 

ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް، އެ އް) ފަހެ( 05ގެ ފަރާތުން އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރަމުން  އަޙްމަދު އަސްލަމް

 ނުކުތާތަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.

 

 1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިރުދަށުކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމެވިފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ،  •

ރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްޤަށް ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަވަނަ މާއްދާގެ  21މާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ (ބި

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ނުވާކަމަށް  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި

 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގަނެ މިލްކުކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

އަކަފޫޓު ހަމަވާއިރު، މި ގޯއްޗަށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާދިނުން މަނާކުރާ އެއްވެސް  600ބޮޑުމިނުގައި 
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މާއްދާއެއް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، އެފަދަ ހުރަހެއް އޮތްކަމަށް ވިސްނައި މައްސަލަ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.ނިންމަވާފައިވާކަމަށް 

 

(ބިމާބެހޭ  1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު މައްސަލަ ނިންމުމުގައި  ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

އް ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވަނީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތަ  25ވަނަ މާއްދާއާއި  15ޤާނޫނު) ގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  3ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. މަޙައްލުން ބޭރުގައިކަމަށް

 

ވަނަ  15(ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ބުނެ ހުށަހެޅި ވަނަ މާއްދާގެ މަޢުޟޫޢުއާއި މަޙައްލުން ބޭރުވެ ރިޢާޔަތްކުރައްވާފައިވާކަމަށް  25މާއްދާއާއި 

 ނުކުތާ.

 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާގައި،  ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ،  •

ރ. (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) ލިބިގަތުމަށް -/30,000ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހުނު 

ވެސް އެދިފައިވާއިރު، ދަށުކޯޓުން އެ ނުކުތާއަށް ބައްލަވައި ވަކިގޮތެއް ނިންމަވާފައިނުވާއިރު، އެ ނުކުތާއަކީ 

 ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ. ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަމާއި އެ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭކަމަށް 

 

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  )3

އަށާއި، މި ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2014/978ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު ދެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި 

މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު، އަންނަނިވި 

 ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  
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 Cv-C/2014/978ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ  ، (ހ) ފުރަތަމަ ކަމަކީ 

ސ. ގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއަކީ ސ. ހުޅުދޫ / ހުދުފިނިފެންމާގެ، އަޙްމަދު އަސްލަމް ޤަޟިއްޔާގައި 

 600ގޯތިން މިލްކުވެގެންވާ  އަށް ހ. އެތެރެހިޔާ އެވެ ކިޔާހުޅުދޫ / ހުދުފިނިފެންމާގެ، އަޙްމަދު އަސްލަމް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުން އެދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަކަފޫޓުގެ ބިން ވަކި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި 

މަށާއި، އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ އަމުރުކޮށްދިނުމައްޗަށް 

ރ. (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ -/30,000އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހުނު  

 ން ލިބިގަތުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަމާއި، އިދާރާއި

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު)  1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު އެ ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ 

ދަށުން ވަކި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ އަލީގެ އެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ 25ވަނަ މާއްދާއާއި  15 ގެ

ހ. (ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓު ކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ބުރަވެވޭތީ،   600އެންމެ ކުޑަ އެރިޔާއަކީ  ހަދައިދޭ ގޯއްޗެއްގެ 

(ހަ ސަތޭކަ) އަކަފޫޓުގެ ބިން ވަކި   600ގޯތިން އަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް މިލްކުވެގެންވާ އެވެ ކިޔާ އެތެރެހިޔާ 

 ޗަށް އަމަރުކުރާނެ ޤާނޫނީ ބިނާއެއްގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައް 

ނޑައަޅުއްވާކަން އެނގެންއޮންނައިރު، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރައްވާފައިވަނީ  އޮކްޓޯބަރު  20ނެތްކަމަށް ކަ

 ގައި ކަން އެނގެންއޮންނަކަމެވެ.  2014

 

ހ. އެތެރެހިޔާ އެވެ ކިޔާ ގޯތިން އަޙްމަދު އަސްލަމްއަށް ލިބިގެންވާ ، (ށ) ދެވަނަ ކަމަކީ 

އެއް ހަދާދިނުމަށް އަޙްމަދު އަސްލަމްގެ ފަރާތުން ކަފޫޓުގެ ބިމަށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީއަ(ހަ ސަތޭކަ)  600

 ފައި އެދިފައިވާއިރު، އެ ބިމަށް ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާދެވެން އޮތްނަމަވެސް، ވަކި ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދާދީ

ހަމަނުވާތީ، އެ ދެ ބައި ވަކިކުރުމަކީ އަކަފޫޓު (ހަ ސަތޭކަ)   600ނުވަނީ އެ ގޯތީގެ އަނެއް ބައިގައި 

ޤާނޫނީގޮތުން ކުރެވެންއޮތްކަމެއް ކަމުގައިނުވާތީކަން މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ، އޮންނަކަމާއި އިދާރާއިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އެނގެން



 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ
2015/HC-A/27 
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 1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު ފާސްކުރެވުނު  ފަހުން ކުރެއްވުމުގެމި މައްސަލާގައި ޙުކުމް 

) 2015/25ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު   5 އަށްހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) (ދިވެ

  އަމަލުކުރަން ފެށުނުކަމާއި، ގައި 2015އޯގަސްޓް  27އަށް 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ  1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު ދަށުން  ޤާނޫނުގެ އިސްވެ ބުނެވުނު 

 ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެނެސްފައިވާކަން އެނގެންއޮންނަކަމާއި،  25އަށާއި ވަނަ މާއްދާ 15ޤާނޫނު) ގެ 

އެ  ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ،ގައި، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  15 ،އެ ގޮތުން

ގޯއްޗެއްގައިވާ ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ، ތަރިކައިގެ އުސޫލުން ލިބޭ ބައެއްގެ މެދުގައި، އެ ގޯއްޗެއް 

ވަނަ  1ވަނަ މައްދާގެ (ހ) ގެ  15ވަކިގޯތިތަކަކަށް ބައިކޮށް ވަކިކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

ށް ގެނައި ގެ (ށ) އަވަނަ މައްދާ  15ދި އަ، ) ވަނަ ނަންބަރު އުނިކޮށްފައިވާކަމާއ2ިނަންބަރާއި (

ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއް ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ގޯއްޗެއްގައިވާ ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ  އިޞްލާޙާއެކު

، މުދާ، ތަރިކައިގެ އުސޫލުން ލިބޭ އެންމެންގެ ނަމުގައި، އެ ބަޔަކު އެދޭނަމަ، އެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް 

  ،ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުވަކިވަކި 

އަމިއްލަ ބިމެއް ނުވަތަ (ހ) އަށް ގެނައި އިޞްލާޙާއެކު،  ވަނަ މާއްދާގެ 25އެ ޤާނޫނުގެ 

ގޯއްޗެއް އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ ވާރިސުންގެ މެދުގައި، އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ވަކި 

(ށ) އަށް ގެނައި އިޞްލާޙާއެކު،  ކަން އެނގެންއޮންނައިރު، އެ މާއްދާބައިކޮށް ވަކިކޮށްދެވިދާނެށް ގޯތިތަކަކަ

އަމިއްލަ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ބިމާއި ނުވަތަ ގޯއްޗާއި، އެ ބިމެއް ނުވަތަ 

ބޭ އެންމެންގެ ނަމުގައި، އެބަޔަކު އެދޭނަމަ، ގޯއްޗެއްގައިވާ ޢިމާރާތާއި ނުއުފުލޭ މުދާ، ތަރިކައިގެ އުސޫލުން ލި

  ،ކަމާއިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަށްކަ އެ ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ވަކިވަކި ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދޭންވާނެ

 1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު ހިމަނައިގެން ބުނެވުނު އިޞްލާޙްތައް މީގެ އިތުރުން، 

"ބަންޑާރަ  R-88/2016ނަންބަރު ގަވާއިދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ 

     ގޯއްޗާއި، އަމިއްލަ ގޯއްޗާއި، އެފަދަ ގޯތީގައި ހަދާފައިވާ އިމާރާތް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" 



 ޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ ޤަ
2015/HC-A/27 
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ށް ގޯތީގެ ބައިން ލިބުން ވަކި މިންވަރެއް ވަކި ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމައަށް ބެލުމުން ) 2016އޮކްޓޯބަރު  13(

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު ލާޒިމްކޮށްފައިނުވާކަން އެނގެންއޮތުމުން، 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ވަކި  1/2002ޤާނޫނު ނަންބަރު ގެނެވުނު މި އިޞްލާޙާއެކު 

(ހަސަތޭކަ) އަކަފޫޓު ހަމަނުވި  600ގައި ގޯއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް ގޯތިން ލިބޭ ބައި 

 ނަމަވެސް ވަކި ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދެވިދާނެކަން އެނގޭކަމެވެ. 

 

އިގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރަންޖެހުނު ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ(ނ) ތިންވަނަ ކަމަކީ،  

ރ. (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) ލިބިގަތުމަށް އެދިފައިވާއިރު، ދަށުކޯޓުން އެ ނުކުތާއަށް ބައްލަވައި -/30,000

ވަކިގޮތެއް ނިންމަވާފައިނުވާއިރު، އެ ނުކުތާއަކީވެސް ދަޢުވާގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަމާއި އެ ކަމަށް ޝަރީޢަތުން 

 ށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ވަކިގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭކަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޟިއްޔާގައި،  HC-A/348/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ހައިކޯޓުގައި ޢަމަލުކުރެވުމުން އަންނަ އުޞޫލަކީ، ކުއްޔަށް ގެންދާ ތަކެތީގެ ކުއްޔާގުޅޭ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި 

ދެ ޚަޞްމުންގެ ވަކީލު ފީ މައްސަލާގެ އަނެއް ޙަޞްމުގެ އަތުން ނަގައިދިނުމުގައި، އެހެން މައްސަލަތަކުގައި، 

އެކަމާގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް އޮތްނަމަ އެއާ އެއްގޮތަށް ވަކީލު ފީ ނަގައިދިނުންކަމަށާއި، އަދި އެފަދަ ދެމެދު 

ނޑައަޅަ އި ނިންމުންކަމުގައި އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ ވަކީލު ފީ ނަގައިދެވޭނެ ތަނެއްނެތްކަމަށް ކަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއާ ދެމެދު  ،ހުށަހެޅިފައިވާ މި މައްސަލާގައި އަޙްމަދު އަސްލަމްއާއި

ށް އަޙްމަދު ވަކީލުފީއާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްއިރު، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަ 

ނޑައަޅާނެތަނެއް ވަކީލުމް އެދިފައިވާ ފަދައިން އަޞްލަ  ނެތްކަމެވެ.  ފީ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ކަ
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ވީމާ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމުން، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލްކޯޓުގެ 

ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ  Cv-C/2014/978ނަންބަރު 

 ޚިލާފަށްކަމަށް މި މައްސަލަ ބެލި އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކަށް ނުފެނުނެވެ.  

 

 ޙުކުމް  •

 

 އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސިވިލް ، ގޮތަށް ހުރުމާއެކު ކަންކަން އެ ދެންފަހެ، އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ

ޤަޟިއްޔާ ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ  Cv-C/2014/978ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ޚިލާފަށްކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

ނޑައަޅައި، ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.  ކަ

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


