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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 
 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 

 
  ު2016 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/198  

 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  

  މާލެކ. /މއ.ގެމެންދޫގެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:              ޙައްވާ އަޙްމަދު ނަން: *

    މާލެކ. /މއ.ގެމެންދޫގެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:       A074935އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ: *

 

  މާލެކ. /މއ.ގެމެންދޫގެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:              ޙަބީބާ އަޙްމަދު ނަން: *

   މާލެކ. /މއ.ގެމެންދޫގެ އެޑްރެސް:* މިހާރުގެ        A059527އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ: *

 

  މާލެކ. /މއ.ގެމެންދޫގެ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:              ޞާބިރާ އަޙްމަދު ނަން: *

    މާލެކ. /މއ.ގެމެންދޫގެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:      A059525 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ: *

  

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  
 * :ްމާލެކ. /މއ.ގެމެންދޫގެ * ދާއިމީ އެޑްރެސް:              އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ނަނ  

 * :އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ A142972      :ްމާލެކ. /މއ.ގެމެންދޫގެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސ    

   
 

  ު2017އޮގަސްޓް  13 * ނިމުނު ތާރީޚް:      2016 މެއި 03 ތާރީޚް:ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނ 

  
  ާއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  
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  ަ501 ރު ނަންބ/Fm-C/2015 (1414/Cv-C/2014) 
  
  ްކޯޓު  ފެމިލީ :ނިންމެވިކޯޓ 
  :ްތަރިކަ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
 :ް2016ފެބުރުވަރީ  18: * ނިމުނު ތާރީޚް            2015މެއި  02 ހުށަހެޅުނުތާރީޚ 

 
 :ްމައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލިސ 

 
ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް ނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު     ޙަމީދު هللا ފަނޑިޔާރު ޢަބްދު   ފަ  ފަ

 
 

 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

 

 ޤަޟިއްޔާ Fm-C/2015 (1414/Cv-C/2014)/501 ނަންބަރު  ފެމިލީ ކޯޓުގެ ،މިއީ

އެޤަޟިއްޔާ ށް ކަމަށްބުނެ، ޚިލާފަ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ ކޯޓުންއެ

 ޙަބީބާ އަޙްމަދާއި ޞާބިރާ އަޙްމަދުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މއ. ގެމެންދޫގެ/ޙައްވާ އަޙްމަދާއި އެގޭ 

 އެކެވެ.ޤަޟިއްޔާމުން ބެލި ހުށަހެޅު ގައިރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުފަ

 

 އަޙްމަދުއެވެ.މއ.ގެމެންދޫގެ/އިސްމާޢީލް ކީ، ތަރައްދުވާ ފަރާއިސްތިއުނާފު މި ޤަޟިއްޔާގައި

 

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: ފާހަގ 
 

ޤަޟިއްޔާ  Fm-C/2015 (1414/Cv-C/2014)/501 ނަންބަރު ފެމިލީ ކޯޓުގެ -01

ނޑު އެއްބަފާ އަޚް  އަކީ، މއ.ގެމެންދޫގެ/ ޙައްވާ އަޙްމަދުގެ ބައްޕަ އަލްމަރްހޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދާ އެއްބަ

ގައި ނިޔައުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ  2014އޭޕްރީލް  11މއ.ގެމެންދޫގެ/ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު 
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ގެ ލަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ޙައްވާ އަޙްމަދު އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ ތަރިކައިގެ މައްސަލަ ބައް

 ؛ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމާއި ބައްލަވާފައިވާ ހުށަހެޅުމުންފަރާތުން 

 11މއ.ގެމެންދޫގެ/އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ، ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީއެ ޤަޟިއްޔާ

ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ތިބީ ންގެ ޘު ގައި ނިޔާވެފައިވާ ކަމާއި، އެމަރްހޫމް ނިޔާވިއިރު، ވާރި 2014އޭޕްރީލް 

ނޑުއެއްބަފާ އަޚް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ފިރިހެންދަރި،  އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުއާއި އެއްބަ

ހުރީ މއ.ގެމެންދޫގެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން  މއ.ގެމެންދޫގެ/އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ކަމާއި، ތަރިކައިގައި

ތަންތަންކަން ހެކީންނާއި  މާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދައިސްމާޢީލް މުޙައްމަދަށް ލިބިފައިވާ ބައިގައި ހުރި ޢި

 ންގެ ބަހުންނާއި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ސާބިތުވެ އެނގެން އޮންނާތީ،ޘުވާރި

މއ.ގެމެންދޫގެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދަށް ލިބިފައިވާ ބައިގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކާއި 

ނޑުއެއްބަފާ އަޚް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ފިރިހެންދަރި، އިސްމާ  ތަންތަން  ވަޅުފަދަ ޢީލް މުޙައްމަދުއާއި އެއްބަ

ނޑައަޅުއްވައި ޙުކުމްމއ.ގެމެންދޫގެ/އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަ  ކުރައްވައިކަން އެނގެން  ށް މިލްކް ވެއްޖެކަމަށް ކަ

 އޮންނަކަމެވެ.

 

 Fm-C/2015/501 ނަންބަރު  ފެމިލީ ކޯޓުގެއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތީން  -02

(1414/Cv-C/2014)   ާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރެއްވުމުން، އެ ޤަޟިއްޔ

ޙަބީބާ މއ.ގެމެންދޫގެ ޙައްވާ އަޙްމަދާއި އެގޭ ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ،  ރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުޞޫލު ތަކާޝަ

ފާހަގަކޮށް  ނުކުތާއެއް )ދޭއް( 02ނާފު ކުރުމަށް ން އިސްތިއު ފަރާތު  ގެއަޙްމަދާއި އަދި ޞާބިރާ އަޙްމަދު 

އެއިގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދު  އެނުކުތާތަކާ

 ތެރެއިން:

 

މއ.ގެމެންދޫގެ، އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ  ނުކުތާއަކީ: ފުރަތަމަ )ހ( 

ނޑު އެއްބަފާ އަޚް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން  ފިރިހެން ދަރި އިސްމާޢީލް އެއްބަ

ބާ އަޙްމަދު ފިޔަވައި، ދެންތިބި ތިން އަންހެން ދަރިންކަމުގައިވާ މއ.ގެމެންދޫގެ، ޙައްވާ އަޙްމަދާއި އެގޭ ޙަބީ 

އަޙްމަދާއި ޞާބިރާ އަޙްމަދު އަކީ އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ ތަރިކައިން ލިބޭ ވާރިސުންގެ 
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 Fm-C/2015 (1414/Cv-C/2014)/501 ނަންބަރު  ފެމިލީ ކޯޓުގެގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް 

 .ނުކުތާ ފާހަގަކުރި ކަމަށް ބުނެޤަޟިއްޔާގައި ނިންމަވާފައިވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް 

 

 މއ.ގެމެންދޫގެ، އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ  ކީ:ނުކުތާއަ  ދެވަނަ )ށ( 

ތިބި ދަރިންކަމުގައިވާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަޚް އަލްމަރުޙޫމް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ  ވާރިސުންނަކީ އޭނާއާ

 ޞާބިރާ އަޙްމަދު  ،ޙަބީބާ އަޙްމަދާއި، ޙައްވާ އަޙްމަދާއި އާއި، އެގޭ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުމއ.ގެމެންދޫގެ، 

ކަން މިތިން މީހުންގެ އިޢުތިރާފުން އެނގެން އޮވެފައި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާފުވާން އޮތް ނަމަވެސް 

 ޝަރީޢަތުން މިކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

 

ޤަޟިއްޔާގެ Fm-C/2015(1414/Cv-C/2014)/501  ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު -03

މއ.ގެމެންދޫގެ ޙައްވާ އެ ޤަޟިއްާޔ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  ރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށާއިޝަ

، ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއިއަޙްމަދާއި އެގޭ ޙަބީބާ އަޙްމަދާއި އަދި ޞާބިރާ އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން 

މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ  ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  ގުޅިގެން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އެނުކުތާތަކާ

ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބެލިހިނދު،  ޝަރުޢީ އަދި ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ގުޅުންހުރި މައްސަލައާ، ކަތަކަށާއިވާހަ

ނޑިޔާރުންނަށް އަންނަނިވި  މިމައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބެލި  ވެއެވެ.ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ފަ

 

މިމައްސަލައަކީ، މއ.ގެމެންދޫގެ/އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު  ކަމަކީ:ފުރަތަމަ )ހ( 

މއ.ގެމެންދޫގެ އެވެ ގައި ނިޔާވެފައިވާތީ އެމަރުޙޫމްގެ ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  2014އޭޕްރީލް  11

އްމަދަށް ގޯތީގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އިސްމާޢީލް މުޙަކިޔާ ބަންޑާރަ 

ންގެ މެދުގައި ބަހައި ދިނުމަށް އެދި ޘު ތަންތަން ވާރި ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ވަޅުފަދަ ލިބިފައިވާ ބައިގައި

ނޑު އެއްބަފާ އަޚް، އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ދަރިންގެ ތެރެއިން  އަލްމަރުޙޫމް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދާއި އެއްބަ

 2014އޭޕްރީލް  11 ތުން އެ މައްސަލަ ބައްލަވައި،މަދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ޝަރީޢަވާ އަޙްޙައް

 ،މާމައެއް ،ބައްޕައެއް ،ވިއިރު، އޭނާގެ މަންމައެއްވެފައިވާ ކަމާއި، އޭނާ ނިޔައު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ނިޔައު 

 ވެސް ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމާއި، އަދި ދަރިންގެ ދަރިއެއް  ،އަންބެއް، ދަރިއެއް ،ކާފައެއް
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ނޑު އެއްބަފާ އަޙްމަދު  ނިޔައުވިއިރު، ދުނިޔޭގައި ތިބީ އޭނާއާއިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު  އެއްބަ

އެއީ، މއ.ގެމެންދޫގެ، ޙައްވާ އަޙްމަދާއި، އެގޭ ޙަބީބާ އަޙްމަދާއި  އް( ދަރިން ކަމާއި)ހަތަރެ 4މުޙައްމަދުގެ 

މަދު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް މުޙައް ޞާބިރާ އަޙްމަދާއި އަދި އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ކަމާއި، 

 އެހެންކަމުން އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ނިޔައުވިއިރު، ދުނިޔޭގައި ، ނިޔައުވުމުގެ ކުރިން ނިޔައުވެފައިވާ ކަމާއި

އޭނާއާ އެއްބަނޑު އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަގޮތުގެމަތިން ގާތް ބަޔަކަށް ތިބީ އެންމެ ގޮތުން  އޭނާއާ ޢާއިލީ

)ހަތަރެއް( ކުދިން ކަމާއި، އޭގެ އިތުރުން މީހަކު  4ބުނެވުނު އެއްބަފާ އަޚް، އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ އިސްވެ 

ކުރެވުނު ހެކިންގެ ހެކިބަހުން  ރުމި މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިނޭނގޭކަމަށް  ހުރިކަން

 މި )ހަތަރެއް( މީހުން  4އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދާ ޢާއިލީ ގޮތުން އެންމެ ގާތްކޮށް ތިބި  އެނގެން އޮންނަކަމާއި

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކޮށް، ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމާއި، އެހަތަރު މީހުންވެސް ބޭނުންވަނީ މައްސަލައިގެ 

ލިބޭ  ވާރިސުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ބަހައިގެން  މުދައުތަރިކައިގައި ހިމެނޭ އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދުގެ 

 އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ކަން ތުން ލިބުމަށް އެއްޗެއް އޭގެ ޒާ

 

ނިޔާވި މީހަކު ތަރިކަ މުދަލުން ބައި ލިބޭނީ ޝަރުޢީ އުޞޫލުން  ދެވަނަ ކަމަކީ: )ށ(

ވާރިސަކަށް ނުވާ މީހަކަށް ކަމާއި،  ށްބަޔަކަވާރިސުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ތިބި އިރު، އެމީހާގެ 

ވިއިރު، މް އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު ނިޔާއަލްމަރުހޫމައްސަލައިގައި މި ކަމާއި،  ތަރިކައިން ބައި ނުލިބޭނެ

ނޑު އެއްބަފާ އަޚް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ  ދުނިޔޭގައި އެމަރުހޫމްއާ )ތިނެއް( އަންހެން ދަރިންނާއި  3އެއްބަ

މިޙާލަތުގައި ތަރިކައިން ބައި ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށް ކަމާއި، ތިބި )އެކެއް( ފިރިހެން ދަރި  1

ތް ޖަމާޢަތުގެ މުސްލިމުންގެ ތަރިކަ ބެހުމުގެ ޝަރުޢީ ކަމާއި، އަންހެނުންނަށް ބައި ނުލިބޭނެކަން ސުންނަ 

ގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު އުސޫލަށް ބެލުމުން އެނގޭކަމާއި އެހެންކަމުން އިސްވެ ބުނެވުނު 

ނޑު އެއްބަފާ އަޚް އަލްމަރުހޫމް  ތަރިކައިން ބައި ލިބޭނީ، ހުރި އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ އޭނާއާ އެއްބަ

 3 އަޙްމަދު މުޙައްމަދުގެ ތިބިއަލްމަރުހޫމް އަދި ކަމާއި، ރި، އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް އެކަނި ފިރިހެންދަ

ތަރިކައިން ބައި ނުލިބޭނެކަން މާޢީލް މުޙައްމަދުގެ އިސްއަލްމަރުހޫމް )ތިނެއް( އަންހެން ކުދިންނަށް 

 އޮންނަކަމެވެ.އެނގެން 
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ނޑިޔާރުންނަށް  މި އެހެންކަމުން  މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލި މަޖިލީހުގެ ފަ

ޤަޟިއްޔާގައި  Fm-C/2015 (1414/Cv-C/2014)/501ނަންބަރު  ފެމިލީ ކޯޓުގެއެއްބަސްވެވުނީ 

ށް މި ކޯޓުން ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަ

 ކަމަށެވެ.

 

 :ްޙުކުމ 

 

ކަންކަން އެގޮތަށް އިސްވެފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު  ދެންފަހެ،

އްޔާގައި ޤަޟި Fm-C/2015 (1414/Cv-C/2014)/501 ނަންބަރު  ފެމިލީ ކޯޓުގެ ން،ހުރުމު

 މި ޤަޟިއްޔާ ށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަ

ނޑިޔާރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލި ނޑައަޅައި މަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން  ފަ  ޙުކުމް އެގޮތުގެމަތިން ކަ

 ފީމެވެ.ކޮށް

 

 ޙުކުމް ކުރީ އިޤަޟިއްޔާ ބަލަ މި

 

 

  ބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމްޢަ
ނޑިޔާރު   ފަ

 ޙަމީދު هللا ޢަބްދު
ނޑިޔާރު   ފަ

 ލީ ސަމީރު ޢަ
ނޑިޔާރު   ފަ

 


