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ބ ީ
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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ރިޕޯޓް ނަންބަރު10/0202 :

10/C4C/2020

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް:

ތަރިކަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

އގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފޯމުން.
ތަރިކަ ި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:

އާމިނަތު ސަކީބާ
ދ
ލައިޓްވިލާ  /ށ.ފޭ ޫ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:

 .2މުޙައްމަދު ނަޝީދު ލައިޓްވިލާ  /ށ.ފޭދޫ
ޓވިލާ  /ށ.ފޭދޫ
 .0އިސްމާޢީލް ނާއިޒް ލައި ް
ޑއްދޫ
ގ  /ގދ.ހޯނ ެ
ޒ ެ
ޔ ު
 .3އަރުނީޝާ އަބްދުﷲ މަރި ާ
މައްސަލަ ބެލީ:
ދ
މދު ޒިޔާ ު
ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަޙް ަ

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:

 02ޖަނަވަރީ 0202

21މާރޗް 0202

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތް

1

10/C4C/2021

c
ތަޢާރުފް:
މިއީ ،ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

 20މެއި  0222ގައި ( 23ޝައުބާން )2031

ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާތީ،

ދގައި
އ ނުއުފުލޭ މުދާ ،ވާރިޘުންގެ މެ ު
އެމަރްޙޫމްގެ ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ،ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާގެ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާ ި
ޝކީބާ
ަ
މނަތު
ހމަޖައްސުމަށް އެދި ،އެމަރްޙޫމްގެ ވާރިޘުންކުރެ އަންހެން ދަރި ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ އާ ި
އތަރިކަ ަ
ހަމަހަމައަށް ބަހައި ެ
ލނު ތަރިކައިގެ މައްސަލައެކެވެ.
ހުށަހެޅުމުން ބެ ު

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
.2

ޢބްދުﷲ މުޙައްމަދު  20މެއި 0222
ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ ަ

ގައި ނިޔާވެފައި ކަމަށާއި ،އެމަރުޙޫމް

ނިޔާވިއިރު ،ވާރިޘުންގެ

ގޮތުގައި ތިބީ  20ފިރިހެންދަރިން ކަމަށްވާ ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ އިސްމާޢީލް ނާއިޒްއާއި،
ލ
ބއާއި ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މަރިޔާޒުގެ އަރުނީޝާ އަބްދުﷲ އާއެކުޖުމް ަ
ނތު ޝަކީ ާ
 20އަންހެންދަރިން ކަމަށްވާ ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ އާމި ަ
( 20ހަތަރެއް) ވާރިޘުން ކަމަށާއި ،އެމަރުޙޫމް ނިޔާވިއިރުގައި އެމަރުޙޫމްގެ އަންބަކު ނެތްކަމަށާއި ،ބައްޕަ ،މަންމަ ،ކާފަ ،މާމަ
ނ
މިއިން އެއްވެސް މީހަކު ދުނިޔޭގައި ނެތްކަމަށާއި ،އެމަރްޙޫމްގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވަ ީ
ދ
އ ނުއުފުލޭ މުދާ ކަމަށާއި ،އަ ި
ބންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާ ި
އެމަރްޙޫމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ލައިޓްވިލާއެވެ ކިޔާ ަ
ދ
މިތަރިކަ މައްސަލަ ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ،ކޮންމެ ވާރިޘަކަށްވެސް މިތަރިކައިން ހަމަހަމައަށް ބައި ލިބި ީ
އެމީހަކަށް

ޖެހޭ

މިންވަރު،

ލައިޓްވިލާ

އެވެ

ކިޔާ

ބަންޑާރަ

ގޯތީގައިވާ

ޢިމާރާތްތަކާއި

ނުއުފުލޭމުދަލުން

ށ
ކ ް
އެމީހަ ަ

ނ ލިބޭ ބައި ބޭނުންކަމުގައި ބުނެ ،ލައިޓްވިލާ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ
މިލްކުކޮށްދިނުންކަމަށާއި ،މިގޮތު ް
މުދަލުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ،އެމަރުޙޫމްގެ ވާރިޘުންކުރެ އަންހެންދަރި އާމިނަތު ޝަކީބާ މި މައްސަލަ
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
.0

ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ވަނީ ނިޔާވެފައިވާކަމަށާއި ،އެމަރުޙޫމްގެ ވާރިޘުންނާއި ތަރިކަ މުދަލާއި މެދުގައި
ޅށް ކަމަށާއި ،މިތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ލައިޓްވިލާ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ
ވާރިޘުންކުރެ އަންހެންދަރި އާމިނަތު ޝަކީބާ ބުނެފައިވަނީ ރަނގަ ަ
ށ
މހަކަ ް
ލބިދީ ،އެ ީ
ރޘަކަށްވެސް ހަމަހަމައަށް ބައި ި
ބނުންވަނީ ކޮންމެ ވާ ި
މދަލުގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސަން ޭ
ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފޭ ު
ނން ކަމަށާއި،
މހަކަށް މިލްކުކޮށްދި ު
ދލުން އެ ީ
ޖެހޭ މިންވަރު ލައިޓްވިލާ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މު ަ
މށް ބުނެ ،އެމަރުޙޫމްގެ ވާރިޘުންކުރެ ފިރިހެންދަރި މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި
ބބައި ބޭނުންކަ ަ
މިގޮތުން ލި ޭ

އިސްމާޢީލް ނާއިޒްއާއި

އަންހެންދަރި އަރުނީޝާ އަބްދުﷲ ބަޔާން ދީފައިވާކަން އެނގެއެވެ.
ށއި ،ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ނިޔާވިއިރު ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ތިބީ 20
ބދުﷲ މުޙައްމަދު ނިޔާވެފައިވާކަން އެގޭކަމަ ާ
ވލާ ޢަ ް
 .3ށ.ފޭދޫ ލައިޓް ި
ފިރިހެންދަރިން ކަމަށްވާ ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ އިސްމާޢީލް ނާއިޒްއާއި 20 ،އަންހެންދަރިން
އ)
ދ މަރިޔާޒުގެ އަރުނީޝާ އަބްދުﷲ އާއެކުޖުމްލަ ( 20ހަތަރެ ް
އ ގދ.ހޯނޑެއް ޫ
މނަތު ޝަކީބާއާ ި
ކަމަށްވާ ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ އާ ި
އ
ގ ި
މ މިއިން އެއްވެސް މީހަކު ދުނިޔޭ ަ
ވާރިޘުން ކަމަށާއި ،އެމަރްޙޫމު ނިޔާވިއިރު އެމަރްޙޫމުގެ އަންބަކު ،ބައްޕަ ،މަންމަ ،ކާފަ ،މާ ަ
ދ ޝާމިރުއާއި ށ.ފޭދޫ ޒަމާނީވިލާ
ރޘަކު ހުރިކަން އެނގިފައި ނުވާކަމަށް ބުނެ ށފޭދޫ މާކޯނި މުޙައްމަ ު
ނެތްކަމަށާއި މިނޫން އިތުރު ވާ ި
އިސްމާޢީލްއާ ދެމީހުން ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ.
ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|

ފޯން ނަންބަރު1202112 :

ޑރެސްsh.feydhoo@judiciary.gov.mv :
މއިލް އެ ް
އީ ެ
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 .0ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ނިޔާވެފައިވާކަން ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 05/C4C/2021 :ޤަޟިއްޔާއިން
ވއެވެ.
އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެ ެ

 .2އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ އިތުރު ވާރިޘަކު ނެތްކަން ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު(01.02.2021( 144-F(U)/2021/0214:
މެސެޖުން އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނބަރު  28/76ގައިވާފަދަ ދަރަންޏެއްއޮވެ އެދަރަނި
 .1ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަ ް
ނ
ގ ް
އަދާނުކޮށް އޮތްކަން އެނ ެ

ނ
ނެތްކަމަށް ސިވިލްކޯޓުގެ ނަންބަރު )21.02.2021( 144-F(U)2021/367:މެސެޖު ް

އަންގާފައިވެއެވެ.

 .2އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ނިޔާވިތާ ( 12ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ފާއިތުވެ ގޮސްފައިވާއިރު ،އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމަރުޙޫމްގެ
މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއްފަދަ ކަމެއް އޮވެގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދަޢުވާއެއް ކޮށްފައިވާކަން އެނގެން ނެތުމާއެކު،
އ ބަލަންޖެހެއެވެ.
ގތުން އެފަދަ ފަރާތެއް ނެތީކަމުގަ ި
ނބަރު( 02/22 :ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ ޤާނޫނު) ބުނާ ޮ
ޤާނޫނު ނަ ް
ވ
 .1އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ވާރިޘުންގެ މެދުގައި ބަހައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ،ލައިޓޤވިލާ އެ ެ
ދ
ފލޭ މު ާ
ވ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއު ު
ށ ވީހިނދު ،އެގޯއްޗާއި އެގޯތީގައި ާ
ލ މުދާ ކަމަ ް
ރތްތަކާއި ނުއުފު ޭ
ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާ ާ
ސ
މރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ނަމުގައިކަމާއި ،އަދި އެގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ވެރިފަރާތަކީވެ ް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ އަލް ަ
އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ކަން ،ށ.ފޭދޫ އޮފީހުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު" 4C/2008/05 :ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީން"
ވއެވެ.
އެނގެން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެ ެ
ޔ
ލ އެވެ ކި ާ
ބހަށް ބަލާއިރު ،އެމަރުޙޫމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލައިޓްވި ާ
 .0އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ ވާރިޘުންގެ ަ
ނ
ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތަރިކަ މައްސަލަ ހަމަޖައްސަންޖެހެނީ ބައިލިބޭ ވާރިޘުންނަށް މިތަރިކައި ް
ލ
އފު ޭ
ގތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނު ު
ލއިޓްވިލާ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ޯ
ރޘަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ށ.ފޭދޫ ަ
އ ލިބިދީ ،އެވާ ި
ހަމަހަމައަށް ބަ ި
ދކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
މުދަލުން އެވާރިޘަކަށް މިލްކުކޮށް ީ
ހމަހަމައަށްކަން އެގެންއޮވެއެވެ.
ދނީ ހުރިހާ ވާރިޡުންގެ މެދުގައި ަ
ކ ބެހުމުން މިތަރިކަ ހަމަޖެހިގެން ަ
 .22ވާރިޘުން އެދިފައިވާގޮތަށް މިތަރި ަ


ޙުކުމް
ރޙޫމް ޢަބްދުﷲ
އޓްވިލާ އަލްމަ ު
ރއިރު ،ށ.ފޭދޫ ލަ ި
ފހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކު ާ
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ާ
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( 23ޝައު ާ

ވަނަ ދުވަހު ނިޔާވެފައިކަމާއި ،އެމަރުޙޫމް

ގ
ނިޔާވިއިރު އެމަރުޙޫމް ެ

ވލާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު (އައިޑީ ކާޑު
ވާރިޘުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ތިބީ އެމަރުޙޫމްގެ  20ފިރިހެންދައިން ކަމަށްވާ ށ.ފޭދޫ ލައިޓް ި
ވ
އ ާ
ނަންބަރު )A156730 :އާއި ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ އިސްމާޢީލް ނާއިޒް (އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު )A271679 :އާއި ،އަންހެންދަރިންކަމުގަ ި
ށ.ފޭދޫ ލައިޓްވިލާ އާމިނަތު ޝަކީބާ)  )A320702އާއި ،ގދ.ހޯނޑެއްދޫ މަރިޔާޒުގެ އަރުނީޝާ ޢަބްދުﷲ
ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|
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މއިލް އެ ް
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ލ
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( 20ހަތަރެއް) ވާރިޘުންކަން ހެކިންނާއި ވާރިޘުންގެ ބަހުން އެނގެން އޮތްހިނދު ،މިމައްސަލާގައި އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދުގެ
ށ އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެމަރުޙޫމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ލައިޓްވިލާ އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ
ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބަހައިދިނުމަ ް
ޓވިލާ
އ ް
ކމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ށ.ފޭދޫ ލަ ި
ބއި ހުރިހާ ވާރިޘުން ވެސް ބޭނުން ަ
ލ މުދާކަމާއި ،މިތަރިކައިން ލިބޭ ަ
ގޯތީގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއުފު ޭ
ނތު
ލ މުދާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާއި އިސްމާޢީލް ނާއިޒްއާއި ،އާމި ަ
ފ ޭ
އެވެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކާއި ނުއު ު
ކމަށް ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.
އށް ހަމަހަމައަށް މިލްކުވެގެންވާ ަ
ޝަކީބާއާއި އަރުނީޝާ ޢަބްދުﷲ ަ
16.03.2021
މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ

އަޙްމަދު ޒިޔާދު
ށ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ޓ.ކJS2456:
ޗ.ކJS0376:

ވމަގު،
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓް ،ފިނި ާ
ށ.ފޭދޫ މެ ި

|
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