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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 

 ޚުލާޞާ ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ 
 
  ު2016 :ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ/HC-A/91 

 :ްއިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތ  

 ހިންނަވަރު ހާވިލާގެ/ޅ.* ދާއިމީ އެޑްރެސް:         އާދަމް އިބްރާހިމް ކޮއި  ނަން: *

        މާލެމ.ސްޓަރލައިޓު/ކ. * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:     A085111އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ: *
 

 :ްއިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތ  
  ކ.މާލެ/ހުދުކަނީރުގެ.މ* ދާއިމީ އެޑްރެސް:                 ލަޠީފާ މޫސާ ނަން: *

 ކ.މާލެ /މ.ހުދުކަނީރުގެ * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:        A047668އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ: *
 

 މާލެ /މ.ވަނޮޅު* ދާއިމީ އެޑްރެސް:                އަމީނާ މޫސާ ނަން: *

    މާލެ /ކ.ވަނޮޅު މ. * މިހާރުގެ އެޑްރެސް:        A039923އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ: *
 

  ު2017އޮކްޓޯބަރ  17 ނިމުނު ތާރީޚް:*     2016ފެބްރުވަރީ  29 ތާރީޚް:ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނ 
  

  ާއިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޤަޟިއްޔ  
  ު1879ނަންބަރ/Cv-C/2012 
  ްކޯޓު  ސިވިލް :ނިންމެވިކޯޓ 
  :ްމަދަނީ މައްސަލަ ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތ 
 :ް2015ނޮވެންބަރު  29 * ނިމުނު ތާރީޚް:           2012އޮކްޓޯބަރ  31 ހުށަހެޅުނުތާރީޚ 

 ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖްލިސް:މައްސަލަ ބެލި 
ނޑިޔާރު ޢަބްދު  ނޑިޔާރު ޢަބްދު هللاއިސްފަ ނޑިޔާރު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް    ފަ  ޙަމީދު هللا ދީދީ    ފަ
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 :ާދަޢުވާގެ ޚުލާޞ 

ބައްލަވައި  ކޯޓުންއެ ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2012/1879 ނަންބަރުކޯޓުގެ  ސިވިލް   ،މިއީ

އެޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ށް ކަމަށްބުނެ، ޚިލާފަ  ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ނިންމަވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ 

ށް ހުށަހެޅުމުން ރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަފަ  ގެމް ކޮއިހާވިލާގެ އާދަމް އިބްރާހީހިންނަވަރު/ޅ.

 އެކެވެ.ޤަޟިއްޔާބެލެވިފައިވާ 

 

 ތަކަކީ، މ.ހުދުކަނީރުގެ/ލަޠީފާ މޫސާ އާއި،ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ޤަޟިއްޔާގައިމި

  މ.ވަނޮޅު/އަމީނާ މޫސާ އެވެ.

 

  ަކުރެވުނު ނުކުތާތައް: ފާހަގ 
 

ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ޤަޟިއްޔާ Cv-C/2012/1879ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސިވިލް  -01

ޅ. ހިންނަވަރު/ހާވިލާގެ )މ.ސްޓާރލައިޓް( އާދަމް އިބްރާހީމް  ،އަކީގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެޤަޟިއްޔާ

ޙަރީރާ  ރލައިޓް އަލްމަރްޙޫމާސްޓާމ. އާއި، މ.ވަނޮޅު/އަމީނާ މޫސާ އަށް  މޫސާމ.ހުދުކަނީރުގެ/ލަޠީފާ ، ކޮއި

ޢަލީގެ ތަރިކައިން ލިބިފައިވާ ގޯއްޗެއްކަމުގައިވާ މ.ސްޓަރލައިޓް ކިޔާ ގޯތީގައި އެއްވެސް ޙައްޤަކާ ނުލައި 

ރ  10،000.00އެގޯތީގައި އުޅެމުންދާތީ އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި އަތުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 

ރ )ފަސްހާސް 5000/-ގަވައިދެއްވައި، އޭގެ ދެބައިކޮށް އެއްބައި ކަމުގައިވާ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ނަން 

-މަހަށް، ކޮންމެ މަހަކަށްވާ  53ރުފިޔާ( އާއި ފާއިތުވި މަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެގޭގައި އޭނާ އުޅުނު 

ންސާސްނުވަހާސް ރުފިޔާ( ރ )އެއްލައްކަ ފ159،000ަ/-ރ )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން 3000/

ރ )ހަތްދިހަނުވަހާސް 79،500/-އެއްފަހަރާ ނަންގަވައި ދެއްވާ އޭގެ ދެބައިކޮށް އެއްބައިކަމުގައިވާ 

  ފާ މޫސާއާއި އަމީނާ މޫސާއަށް ލިބިދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާކުރުމުން ސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ދަޢުވާކުރާ ލަޠީ ފަ

 ؛ ޤަޟިއްޔާއެއް ކަމާއި ބައްލަވާފައިވާ

 2012ޝަރީއަތުން ބެލިއިރު،  މި މައްސަލަ، ގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީޤަޟިއްޔާއެ

ގެ އަތުން ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތު 10،000/-އިން ފެށިގެން މަހަކު  09އޮކްޓޯބަރ 
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ގޮތުގެމަތިން ނަގައިދީ އެއިގެ ދެބައިކޮށްފައި އެއްބައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު، އެ

ސަލާތުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭ އެއްވެސް ށް އެކަން އަންގައި މުޢާދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަ

ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާތީއާއި ބުނެވުނު ކުލި ދެއްކުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފައިވާތީ 

ރ 10،000/-އިން ފެށިގެން މަހަކު  09އޮކްޓޯބަރ  2012ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

)ދިހަހާސް ރުފިޔާ( ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުންގެ އަތުން ނަގައިދީ އެއިގެ ދެބައިކޮށްފައި އެއްބައި ދަޢުވާކުރާ 

 ފަރާތަށް ދިނުމަށް އަންގާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި،

-ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ 

ރ )ފަނަރަހާސް ފަންސަވީސްރުފިޔާ( ހޯދުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާއިރު، 15،025/

ޤަޟިއްޔާގައި ވަކީލު ފީ ނަގައިދެވޭ ގޮތް  348/2009ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަލާއިރު، އެޚަރަދު ދި  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން  ނުމަށް ކަ

ށްފައި ވުމާއި، މިމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި ބުނެވުނު ޚަރަދުތަކަށް އިންކާރުކޮ

އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެނގޭނޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ހުށައަޅާފައި ނެތުމުން، 

 ޚަރަދުތައް ނަގައިދިނުމަށް އަންގާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށާއި،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ 

 ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ މުއްދަތު  27 މަހުގެ ޖޫން  2015އިން ފެށިގެން  2009ޖޫން  16

ރ )ދެލައްކަ 217،200/-)ބާރަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެކުޖުމްލަ  12)ހައެއް( ައހަރާއި  06ކަމުގައިވާ 

ރ )އެއްލައްކަ އައްހާސް 108،600/-އަކީ  50ވާކަމާއި، މިޢަދަދުގެ % ސަތާރަހާސް ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ(

ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ކަމާއި، މިފައިސާއަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ 

ތަކުން އޮތް ފައިސާއެއްކަން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކަށާއި ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބަލައި މަދަނީ މިންގަނޑު

ނޑައަޅައި،  ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަ

 2015މިފައިސާ ދަޢުވާކުރާ ލަޠީފާ މޫސާއާއި އަމީނާ މޫސާއަށް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން 

)ހަތެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކު އެމަހަކަށްޖެހޭ  07ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  29ނޮވެމްބަރ 

ލް ކޯޓަށް ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ އާދަމް އިބްރާހީމް ވަރަށްވުރެ މަދުނޫން މިންވަރެއް ސިވި

 ކޮއިއަށް އަންގަވައިކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
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  Cv-C/2012/1879 ގެ ނަންބަރު ސިވިލް ކޯޓުއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތުގެމަތީން  -02

ރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ކުރައްވާފައިވަނީ ޝަ ގައި ޙުކުމް ޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރެއްވުމުން، އެ ޤަޟިއްޔާ

 )ދޭއް( 02ނާފު ކުރުމަށް ން އިސްތިއު ފަރާތު ކޮއިގެ އާދަމް އިބްރާހީމް ޚިލާފަށް ކަމަށްބުނެ،  އުޞޫލު ތަކާ

ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދު  ފާހަގަކޮށް އެނުކުތާތަކާ ނުކުތާއެއް

 އެއިގެ ތެރެއިން:ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ. 

 

އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިމިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާގެ  ނުކުތާއަކީ: ފުރަތަމަ )ހ( 

ޙަރީރާ ޢަލީގެ ތަރިކައިން ލިބިފައިވާ މ.ސްޓަރލައިޓް ކިޔާ  މ.ސްޓާރލައިޓް އަލްމަރްޙޫމާ ޙުކުމަށް ބަލާއިރު،

މަހަށް،  53އެގޭގައި އޭނާ އުޅުނު ގޯތީގައި އެއްވެސް ޙައްޤަކާ ނުލައި އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި އުޅެމުންދާތީ 

ރ )އެއްލައްކަ 159،000/-ރ )ތިންހާސް ރުފިޔާ( ގެ ރޭޓުން 3000/-ކޮންމެ މަހަކަށްވާ 

ރ )ހަތްދިހަނުވަހާސް 79،500/-ޔާ( ގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ކަމުގައިވާ ފަންސާސްނުވަހާސް ރުފި

ރ )އެއްލައްކަ އައްހާސް 108،600/-ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާއިރު، މިޙުކުމުން 

ނޑައަޅާފައިވަނީ   ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްކަމަށްވުމުން އޭނާ  12އަހަރާއި  06ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ކަ

އެގޭގައި އުޅުނުކަމަށް ބުނާ މުއްދަތު ދެތަނުގައި ދެގޮތަކަށް ބުނެފައިވުމުން އަލްމަރްހޫމް އަޙްމަދު ޤާސިމް 

)ޙަރީރާ ޢަލީގެ ފިރިމީހާ( އާދަމް އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓައި ކާންދީ އަންނައުނު ދޮވެދީ ބަލިވީމާ 

ރ )އެއްހާސް 1000/-ގެ ތެރެއިން  ސްރުފިޔާ(ރ )ތިން ހ3000ާ/-ބަލައި މިހުރިހާ ކަމެއްކުރާތީ މަހަކު 

ނޑައި  ކޯޓުގެ  ސިވިލްރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން 2000/-ރުފިޔާ( ކަ

ގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  2013އޮގަސްޓް  15އަށް ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/589ނަންބަރު 

ރ 2000/-ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަހަކަށް  12ރާއި އަހަ 6އިޢުތިރާފުވެފައިވުމުން މިއިޢުތިރާފަށް ބެލުމުން 

ރ )އެއްލައްކަ ސާޅީސްހަތަރުހާސް އައްސަތޭކަ 144،800/-)ދެހާސް ރުފިޔާ( ކަމާއި، ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ 

ރ )ހަތްދިހަދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( 72،400/-ރުފިޔާ( ކަމާއި އޭގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ 

އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއިގެ ޙައްޤު ގެއްލޭ ގޮތަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށްވުމުން މި މައްސަލައިގައި 

 މައްސަލައެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.
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ގައި ޤަޟިއްޔާ  Cv-C/2013/589ނަންބަރު ކޯޓުގެ  ސިވިލް  ކީ:ދެވަނަ ނުކުތާއަ  )ށ(

އެގޯތީގައި އާދަމް ހެކިންގެ ހެކިބަހަށް ބެއްލިވިނަމަ  3އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއިގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި 

އިބްރާހީމް ކޮއި ދިރިއުޅެމުންދަނީ ކުއްޔަކަށްނޫންކަން އެމީހުންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާނެކަމަށް 

ގައި އާދަމް އިބްރާހީމްކޮއިގެ ފަރާތުން  2015ނޮވެމްބަރ  18މިވާ ޤަޟިއްޔާއަށް  އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައި

ތަކުގައިމެ ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދިފާޢީ ހުށަހެޅި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވުމުން މަދަނީ މައްސަލަ 

ހެކިހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާއިރު، މިހެކިބަހަށް ބެއްލެވުމެއްނެތި އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި އުޅެނީ 

މަރްހޫމް އަޙްމަދު ޤާސިމްގެބައިގައި ކަމަށް ދަންނަވާފައިވާއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ހެކި 

މުގެ ޙައްޤުން މަހްރޫމްކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ ޙައްޤުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ހުށަހެޅު

 ނުކުރައްވައި މައްސަލަ ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާ.

  

ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ  Cv-C/2012/1879 ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސިވިލް -03

ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން  ގެ އާދަމް އިބްރާހީމު ކޮއިރިޕޯޓަށާއި، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 

ގުޅިގެން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  އެނުކުތާތަކާ، ނުކުތާތަކަށާއި

ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން  ޝަރުޢީ އަދި  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ގުޅުންހުރި މައްސަލައާ، ވާހަކަތަކަށާއިދައްކާފައިވާ 

ނޑިޔާރުންނަށް އަންނަނިވި ބެލިހިނދު، މިމައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބެލި  ވެއެވެ.ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވިފައި  ފަ

 

އަޙްމަދު ޤާސިމް ދުނިޔޭގައި  މ. ސްޓާރލައިޓް އަލްމަރްޙޫމް ފުރަތަމަ ކަމަކީ:)ހ( 

 ކިޔާ ގޯތިން އަޙްމަދު އެވެލުގައިހުރެ، އަޙްމަދު ޤާސިމް ބެލުން ޝަރުޠުކޮށް މ. ސްޓާލރައިޓް ޙާހެޔޮ

ވާގޮތަށް ދޭން ހިންނަވަރު/ ހާވިލާގެ އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި އަށް މިލްކު ޤާސިމަށް ލިބިގެން އޮތް ބައި ޅ.

ގޯތިން އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި އަށް ލިބެންޖެހޭ ބައި ލިބިދިނުމަށް އެދި އާދަމް  އެ ކަމަށް ބުނެބުނެފައިވާ

ުހށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގައި،  ޤަޟިއްޔާއިން  Cv-C/2013/598ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ސިވިލް އިބްރާހީމް ކޮއި

 ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއާއި، ސިވިލް Cv-C/2012/1209ނަންބަރު ކޯޓުގެ ސިވިލް 

417/Cv-C/2013 ަކިޔާ ގޯތީގައި އާދަމް އިބްރާހީމް ށް ބެލުމުން، މ.ސްޓާރލައިޓް އެވެޤަޟިއްޔާގެ ނިޔާއ

ބަދަލެއް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް އެދެ އްޤެއް އޮތްކަން އެނގެން ނެތިފައި، ޙަކޮއިގެ އެއްވެސް 
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އަންނަފަދަ ނިޔާއެއް އައިސްފައިނުވާތީއާއި، ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެއިގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު 

  Cv-C/2013/598ނަންބަރު  ކޯޓުގެ ސިވިލް އިއްވުމަކީ ދަށުކޯޓަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ނުވާތީ،

ނޑައަޅުޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ ބަލައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ   ޙުކުމް  އްވައިތަނެއް ނެތް ކަމުގައި ކަ

 ރައްވާފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ. ކު

 

މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން އާދަމް އިބްރާހީމްކޮއިގެ ފަރާތުން  ދެވަނަ ކަމަކީ: ށ()

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދެނުކުތާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ އަލްމަރްހޫމް އަޙްމަދު ޤާސިމް )ޙަރީރާ ޢަލީގެ ފިރިމީހާ( އާދަމް 

ބަލައި މިހުރިހާ ކަމެއްކުރާތީ މަހަކު  އިބްރާހީމްގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓައި ކާންދީ އަންނައުނު ދޮވެދީ ބަލިވީމާ

ނޑައި 1000/-ރ )ތިން ހާސްރުފިޔާ( ގެ ތެރެއިން 3000/- ރ 2000/-ރ )އެއްހާސް ރުފިޔާ( ކަ

ކުރައްވާފައިނުވުމާއި އަދި  އެއްބަސްވެފައިވާއިރު އެކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް )ދެހާސް ރުފިޔާ( ދޭ ގޮތަށް 

 އެނގޭއިރު، އާދަމް އިބްރާހީމްކޮއި އަށް ލިބިދީފައިނުވާކަމަށް ބުނެކަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ދިފާޢީ ހެކި

މިމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލަޠީފާ މޫސާއާއި އަމީނާ މޫސާގެ ފަރާތުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހު މ.ސްޓަރލައިޓުގެ ހުސްވެފައިވާ  2008އާދަމް އިބްރާހީމްކޮއި "ފޯމުގައި، 

ދިނުމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ރ )ތިންހާސް ރުފިޔާ( 3000/-އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ މަހަކު  ކޮޓަރިއަށް

ރ )ދެހާސްރުފިޔާ( ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް 2000/-ނަމަވެސް، އެންމެ ފުރަތަމަ މަހު ދިން 

ތިރިކޮށްހަދާތީވެ މިކަމާ ނުދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މީނާ ދޮންބައްޕައަށް ކާންދީ އޭނާގެ އަންނައުނު ދޮވެއިސް 

 17" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭކަމާއި އަދި މިދެމީހުންގެ ފަރާތުން ނުލީއެވެ. އޭރު އެހާ އަޅާ

ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައިވެސް އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ  2ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނުގެ  2012ޖެނުއަރީ 

އީ އާދަމް ިއބްރާހީމް ކޮއިއާއި ލަޠީފާ މޫސާއާ ދެމެދުވެފައިވާ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި އަދި އެ

އެއްބަސްވުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ 

ރ )ތިން 3000/-ހެކިބަހަށް ބަލާއިރުވެސް، ކުއްޔަކީ ޢައިޝަތު ޙަސަންގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްދީފައިވާ 

ނޑައި 1000/-ސް ރުފިޔާ( ކަމާއި ނަމަވެސް، ކާއެތިކޮޅު ރޯފިލުވައިދޭ މަތިން ހާ ރ )އެއްހާސް ރުފިޔާ( ކަ

އޭނާއަށް އެނގޭކަމާއި ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން 2000/-ކަރަންޓާއި ފެނާއެއްކޮށް 

ބުނެ  ން އޭނާއަށް އެނގޭކަމަށްރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( ދީފައިވާކަ 2000/-އަދި އެގޮތަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި 



 HC-A/91/2016 ޓްނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯ ޔާޤަިޟއް

 
 3316471 ފެކްސް:، 3325029 ފޯން:، ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އާބުރުޒު، ީތުމގެ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު

 www.highcourt.gov.mvވެބް ސައިޓް:     info@highcourt.gov.mvއީމެއިލް:

7 

ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުން، އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި، މ.ސްޓާރލައިޓްގެ ކޮޓަރި 

ވަނައަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގައި  2008ރ )ތިންހާސް ރުފިޔާ( އަށް 3000/-ކުއްޔަށް ހިފާފައިވަނީ މަހަކު 

 ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( ދިންކަމާއި އަދި ލަޠީފާ މޫސާގެ ދޮންބައްޕަ 2000/-ކަމާއި، އެމަހުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 

ރ 1000/-ގެ ކެއުމާއި އަންނައުނު ދޮވެ އިސްތިރިކޮށްދޭ ގޮތަށް ކުލީގެ ތެރެއިން )އަޙްމަދު ޤާސިމް( 

ނޑުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްވެ  )އެއްހާސް ރުފިޔާ( ކެ

 ނު ހެކިތަކަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.ބަޔާންކުރެވު

 

މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާ އާދަމް އިބްރާހީމްކޮއި މ.ސްޓަރލައިޓުގެ  ތިންވަނަ ކަމަކީ: (ނ)

ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގައިކަމާއި، އަދި  2008ހުސްވެފައިވާ ކޮޓަރިއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އައީ 

ރ 1000/-ރ )ދެހާސް ރުފިޔާ( ދިންކަމާއި އަދި ކުލީގެ ތެރެއިން 2000/-އެތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 

ސް ރުފިޔާ( އުނިކުރަމުން ގެންދިޔައީ ލަޠީފާ މޫސާގެ ދޮންބައްޕަގެ ބައެއް ޟަރޫރީ ކަންތައްތައް )އެއްހާ

އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި ހަމަޖައްސައިދޭތީކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން 

މިމައްސަލައިގައި މާއި، ގައި ނިޔައުވެފައިވާކަން އެނގޭކަ  2009 ޖޫން 16އެނގޭއިރު، އަޙްމަދު ޤާސިމް 

ހިސާބުކުރެވިފައިވަނީ އަޙްމަދު ޤާސިމް ނިޔައުވި ދުވަހުން ފެށިގެން އެގެއިން އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި ނިކުތް 

ދުވަހުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާކަން އެނގޭކަމާއި،  12އަހަރާ  06ދުވަހާ ހަމައަށް 

ކަމާއި، ރ )ތިން ހާސް ރުފިޔާ( 3000/-ވާ ކުއްޔަކީ މަހަކު އެއްބަސްވެފައިދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މި

މ.ސްޓަރލައިޓް ކިޔާ ގޯއްޗަކީ އަޙްމަދު ޤާސިމްއާއި ލަޠީފާ މޫސާއާއި އަމީނާ މޫސާގެ ނަމުގައި 

ކަމުން އެ އަމީނާ މޫސާއާއި ލަޠީފާ މޫސާއަށް ތީގެ އެއްބައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ގޯއްޗެއްކަމުގައިވެފައި އެގޯ

ރ )ފަނަރަސަތޭކަ 1500/- މުގައިވާދެބައިކުޅަ އެއްބައިކަތެރެއިން ލިބެންޖެހޭނީ ކުލީގެ ކުލީގެ ދެމީހުންނަށް 

 ރުފިޔާ( ކަމަށް މިޤަޟިއްޔާ ބެލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި، 

ކޮއި  އާދަމް އިބްރާހީމްތިން ހިސާބުކުރުމުން ގޮތުގެމަމި މައްސަލައިގައި އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ 

)އެއްލައްކަ އައްހާސް ހަސަތޭކަ 108،600/- ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 12އަހަރާއި  06އެތަނުގައި އުޅުނު 

ޝަރީޢަތަށް  އާދަމް އިބްރާހީމްކޮއިގެ ފަރާތުން ލަޠީފާ މޫސާއާއި އަމީނާ މޫސާއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށްރުފިޔާ( 
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ރުޢީ އަދި ޞޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެ ޝަސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އު

 ޤާނޫނީ ހަމައެއް އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއިގެ ފަރާތުން ދެއްކިފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.

 

މ.ސްޓަރލައިޓް ގޭގައި އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއި ދިރިއުޅުނީ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: (ރ)

ށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ހާޒިރުކުރެވުނު ހެކިންގެ ކުއްޔަށްކަން މި މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓަށް ހު

މިމައްސަލައިގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބެލުމުން ސާބިތުވާން އޮންނަކަމާއި، އަދި މ.ސްޓަރލައިޓް ގޯއްޗަކީ 

ގައި އެގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބައިކޮށް ދެވިފައިވާ ގޯއްޗެއްކަމު ދަޢުވާ ހުށަހެޅިއިރު، 

އްޔަށް ދީގެން ލިބޭ ނުވެފައި އެގޯތި ބައިކޮށް ނުދީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެގޯތީގައި ހުރި ކޮޓަރިއެއް ކު

ބަތަކުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި މިގޮތުން ގެންދާނީ އެގޯތީގައި އެމީހަކު ހިއްސާވެފައިވާ ނިސް އެއްޗެއް ބެހި

މޫސާއާއި އަމީނާ މޫސާއަށް ކަމަށްވެފައި އެގޯތީގައި ބައިކުޅަ އެއްބައި ހިއްސާވަނީ ލަޠީފާ މިގޯތީގެ ދެ

ހުރިތަނެއް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭ މަންފާ މިދެމީހުންނަށްވެސް އެނިސްބަތުން ހިއްސާ ލިބިގެންވާކަމަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭއިރު،

މި މައްސަލައިގައި އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއިގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދިފާޢު ސާބިތުކޮށް 

ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއިއަށް ދިނުމަށްޓަކައި 

ދީފައިނުވާކަމަށް އޭނާގެ ފަރާތުން ބުނިނަމަވެސް އެފަދައިން ޝަރީޢަތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުކޮށް 

ށަހެޅިފައިނުވާކަން ދެވޭ މިންވަރުގެ ހެއްކެއް ައދި ޤަރީނާއެއްވިޔަސް އާދަމް އިބްރާހީމް ކޮއިގެ ފަރާތުން ހު

އެނގެން އޮތުމުގެ އިތުރަށް އޭނާގެ ފަރާތުން މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް 

ދިރިއުޅުނީ ކުއްޔަށް ނޫންކަން ސާބިތުކުރެވޭ  ކޮޓަރިއެއްގައި ބަލާއިރު އާދަމް އިބްރާހީމްކޮއި މ.ސްޓަރލައިޓް

 އެނގޭކަމެވެ. މިންވަރުގެ ހެކި ހުށަހެޅިފައިނުވާކަން

 

 އިސްވެފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބުނެވުނު ކަންކަން އެގޮތަށް ހުރުމާއެކު، މި އެހެންކަމުން 

ނޑިޔާރުންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ  ސިވިލް މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލި މަޖިލީހުގެ ފަ

ފަދަ ޝަރުޢީ  ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށްއްޔާގައި ޤަޟި  Cv-C/2012/1879ނަންބަރު 

 ކަމަށެވެ. ނުވަތަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް
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 :ްޙުކުމ 

 

ކަންކަން އެގޮތަށް އިސްވެފާހަގަ ކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވުނު  ދެންފަހެ،

ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބަދަލު  Cv-C/2012/1879 ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ން، ހުރުމު

 މިމައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލި ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް 

ނޑިޔާރުންގެ ނޑައަޅައި ޙުކުމްމަޖިލީހުގެ އިއްތިފާޤުން  ފަ  ފީމެވެ.ކޮށް ކަ

 

 


