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g
ހައިކޯޓު  /ދެކުނު ގޮފި
ސ.ހުޅުދޫ – މީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު2015/HC-S-A/01 :
 އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް:
* ނަން :މުޙައްމަދު އަނީސް

* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 4800މާލެ

* އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުA042049 :

* މިހާރުގެ އެޑްރެސް :މ .ސަނީބްރީޒްގެ  /މާލެ

 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:
* ނަން :ޙުސައިން ރަޝީދު

* ދާއިމީ އެޑްރެސް :ހ .ޓުވިންލޮޖް  /މާލެ

* އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުA024593 :

* މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ކަފުރުތޮޅިމާގެ  /ސ .މަރަދޫފޭދޫ

* ބަދަލުގައި :އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޙަބީބު * ދާއިމީ އެޑްރެސް :މެރިންގޯލްޑް  /ސ .ހިތަދޫ
* އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުA161317 :

* މިހާރުގެ އެޑްރެސް :މެރިންގޯލްޑްއާގެ  /ސ .ހިތަދޫ

 ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް 13 :ރަބީޢުލްއައްވަލް  * 1437ނިމުނު ތާރީޚް 27 :ޖުމާދަލްއޫލާ 1437
 24ޑިސެންބަރު 2015

07

މާރޗް 2016

 އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު25/S5C/2014 :
 ނިންމެވި ކޯޓު :އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
 ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ދަރަނި
 ޤަޟިއްޔާ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 15 :އެޕްރީލް 2014
 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ތާރީޚް 12 :މާރޗް 2015

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
މިއީ ،އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  25/S5C/2014ޤަޟިއްޔާ އެކޯޓުން

ނިންމަވާފައިވަނީ

އަދި

ޝަރުޢީ

ޤާނޫނީ

އުޞޫލުތަކާ

އެއްގޮތަށް

ނޫންކަމަށްބުނެ،

އެޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ،ދަފްތަރު ނަންބަރު  /4800މާލެ( ،ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،ގުލޭނޫރުމާގެ) މުޙައްމަދު
އަނީސުގެ ފަރާތުން މިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ .މިޤަޟިއްޔާގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ
ފަރާތަކީ ހ .ޓްވިންލޮޖް  /މާލެ (ސ .މަރަދޫފޭދޫ ،ކަފުރުތޮޅިމާގެ) ޙުސައިން ރަޝީދުއެވެ.
 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
ޔ އެކޯޓުން
 .1އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  25/S5C/2014ޤަޟިއް ާ
ނިންމަވާފައިވަނީ

އަދި

ޝަރުޢީ

ޤާނޫނީ

އުޞޫލުތަކާ

އެއްގޮތަށް

ނޫންކަމަށްބުނެ،

އެޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި ،ދަފްތަރު ނަންބަރު  /4800މާލެ ،މުޙައްމަދު އަނީސްގެ ފަރާތުން މިކޯޓަށް
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 .2އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  25/S5C/2014ޤަޟިއްޔާގެ
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު ،އެޤަޟިއްޔާއަކީ 31 ،ޖުލައި  1990ގައި ސ .މަރަދޫފޭދޫ
ގުލޭނޫރުމާގޭ މުޙައްމަދު އަނީސް އާއި ސ .މަރަދޫފޭދޫ ކަފުރުތޮޅިމާގޭ ޙުސައިން ރަޝީދުއާއި ދެމެދުގައި ކޮންމެ
އަހަރަކު  20%ގެ ފައިދާއެއް ސ .މަރަދޫފޭދޫ ގުލޭނޫރުމާގޭ މުޙައްމަދު އަނީސް އަށް ސ .މަރަދޫފޭދޫ
ކަފުރުތޮޅިމާގޭ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ދިނުމަށް މިދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ 50000/-ރ
(ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
3312368/59ރ

ލިބެންޖެހޭ

(ތިންމިލިޔަން

ތިންސަތޭކަބާރަހާސް

ތިންސަތޭކަ

ފަސްދޮޅަސްއަށްރުފިޔާ

ފަންސާސްނުވަލާރި) އާއި މިފައިސާއާއި ގުޅިގެން ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ
23

އަހަރު

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ދަޢުވާ

ލިބޭ

ފަރާތުން

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ،

ދަޢުވާކުރާފަރާތުން

ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހުނު ދަތިކަމާއި ހާސްކަމާއި އުނދަގޫ ދުއްތުރާތަކަށް ދަޢުވާލިބޭ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ފަރާތުން މިކަމުގައި އެއްވެސް އަޅާލުމެއްނުދީ އޭނާވެފައިވާ ވަޢުދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތުމާއި އެއްބަސްވުމާއި
ޚިލާފްވުމާއި ފިލައިގެން އޮޅުވާލައިގެން އުޅުމާއި އޭނާ ވެފައިވާ ވަޢުދަށް މަކަރުހެދުމާއި އަދި މިނޫންވެސް
މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި 1800000/-ރ (އާށާރަ
ލައްކަ) ދިވެހިރުފިޔާ ލިބިގަތުމަށް އެދި ސ .މަރަދޫފޭދޫ ގުލޭނޫރުމާގޭ މުޙައްމަދު އަނީސް (ދަފްތަރު ނަންބަރު
 / 4800މާލެ) ގެ

ފަރާތުން ސ .މަރަދޫފޭދޫ ކަފުރުތޮޅިމާގޭ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުން

ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.
 .3ސ.

މަރަދޫފޭދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

25/S5C/2014

ޤަޟިއްޔާގައި

ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމަށް ބެލިއިރު އެޤަޟިއްޔާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ" ،ދެންފަހެ ،މިމައްސަލާގައި
ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލައި އެމައްޗަށް ފާހަނގަކުރެވުނު އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް
ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މިރިޕޯޓްގެ "ފާހަނގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް" މިސުރުޚީގެ  08ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންވެފައިވާ
"واهلل العظيم އަހުރެން ސ .މަރަދޫފޭދޫ ކަފުރުތޮޅިމާގޭ ޙުސައިން ރަޝީދު ހ .ޓްވިންލޮޖް  /މާލެ (އައި.ޑީ ކާޑް
ނަންބަރު  )A024593އާއި ސ .މަރަދޫފޭދޫ ގުލޭނޫރުމާގޭ މުޙައްމަދު އަނީސް ދަފްތަރު ނަންބަރު / 4800
މާލެ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  )A042049އާއި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު  20%ގެ ފައިދާއެއް
އަޅުގަނޑު ސ .މަރަދޫފޭދޫ ކަފުރުތޮޅިމާގޭ ޙުސައިން ރަޝީދު (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު  )A024593ސ.
މަރަދޫފޭދޫ ގުލޭނޫރުމާގޭ މުޙައްމަދު އަނީސް ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 4800މާލެ (އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު
 )A042049އަށް ދޭގޮތަށް މުޙައްމަދު އަނީސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 50000/-ރ (ފަންސާސްހާސް
ރުފިޔާ) ގެ މައްޗަށް  31ޖުލައި  1990ގައި ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމުގައިވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ސޮޔާއި އަޅުގަނޑުގެ
އިނގިލީގެ ނިޝާން ނޫންކަމަށް މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ ".މިޢިބާރާތުން މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ސ.
މަރަދޫފޭދޫ ކަފުރުތޮޅިމާގޭ ޙުސައިން ރަޝީދު ހ .ޓުވިންލޮޖް  /މާލެ މިމައްސަލާއިގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
ހުވައިކުރުމުން މިމައްސަލާއިގެ ދަޢުވާގެ މައިގަނޑު ޖުމުލަ ކަމުގައިވި 3312368/59ރ (ތިންމިލިޔަން
ތިންސަތޭކަ ބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ ފަންސާސް ނުވަލާރި) އާއި މިފައިސާ ދެމީހުންގެ
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ވޭތުވެދިޔަ  23އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން
ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހުނު ދަތިކަމާއި ހާސްކަމާއި އުނދަގޫ ދުއްތުރާތަކަށް
ދަޢުވާ ލިބޭ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އަޅާލުމެއްނުދީ އޭނާ ވެފައިވާ ވަޢުދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް
ނުހިތުމާއި އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވުމާއި ފިލައިގެން އޮޅުވާލައިގެން އުޅުމާއި އޭނާވެފައިވާ ވަޢުދަށް މަކަރުހެދުމާއި
އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި ދަޢުވާކުރާ
މުޙައްމަދު އަނީސްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 1800000/-ރ (އަށާރަލައްކަ) ދިވެހިރުފިޔާގެ ދަޢުވާ މިފަހަރު
މިބެލިބެލުމަށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދަޢުވާ ލިބޭ ސ .މަރަދޫފޭދޫ ކަފުރުތޮޅިމާގޭ ޙުސައިން ރަޝީދު،
ހ .ޓްވިންލޮޖް  /މާލެ ގެ އިޢުތިރާފުން ސާބިތުވާ މިރިޕޯޓުގެ "ފާހަނގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް" މިސުރުޚީގެ 05
ވަނަ ނުކުތާގައި ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިޢުތިރާފުން ސާބިތުވެފައިވާ ސ .މަރަދޫފޭދޫ ގުލޭނޫރުމާގޭ މުޙައްމަދު
އަނީސްއަށް ދޭންޖެހޭ 50000/-ރ (ފަންސާސް ހާސްރުފިޔާ) އަކީ ދަޢުވާ ލިބޭ ސ .މަރަދޫފޭދޫ ކަފުރުތޮޅިމާގޭ
ޙުސައިން ރަޝީދު ހ .ޓްވިންލޮޖް  /މާލެ ،ގެ ފަރާތުން ސ .މަރަދުފޭދޫ ގުލޭނޫރުމާގޭ މުޙައްމަދު އަނީސް
ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 4800މާލެ އަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަންޏެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި  21ޖުމާދަލްއޫލާ 1436
 12 ،މާރިޗު  2015ދުވަހުން ފެށިގެން  02މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ކޮންމެމަހަކު 25000/-
(ފަންސަވީސް ހާސްރުފިޔާ) ފެށޭ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ސ .މަރަދޫފޭދޫ
ގުލޭނޫރުމާގޭ މުޙައްމަދު އަނީސް ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 4800މާލެ އަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި މިކޯޓަށް
(އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު) ދައްކައި މިއަދު  12މާރިޗު  2015ދުވަހުން ފެށިގެން 02
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މިދަރަނި ޚަލާސްކުރުމަށް ސ .މަރަދޫފޭދޫ ކަފުރުތޮޅިމާގޭ ޙުސައިން ރަޝީދު ހ.
ޓްވިންލޮޖް  /މާލެ ގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ ނިންމީއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
 .4ސ .މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  25/S5C/2014ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާ
ގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްނުވާކަމަށްބުނެ ،ސ .މަރަދޫފޭދޫ ގުލޭނޫރުމާގެ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 / 4800މާލެ ،މުޙައްމަދު އަނީސް ގެ ފަރާތުން  04ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށް ،އެނުކުތާތަކާ ބެހޭގޮތުން މިކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކާފައިވެއެވެ.
 ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 25/S5C/2014
ޤަޟިއްޔާގައި ،ދަޢުވާކުރާފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާގެ އެއްބައި ހެކީގެ ހެކިބަހުން ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާކަމަށް
ނިންމާފައިވަނީ ހެއްކާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށްކަމުގައި ނުވުން.
 ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :މައްސަލާގައި ހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ ހެއްކާއިބެހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކާއި
އެއްގޮތަށް ކަމުގައި ނުވުން.
 ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ މިދަޢުވާގައިވާ ލިޔުން ދޫކުރިފަރާތް ކަމަށް ވީހިނދު
އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ބޮޑުވުމުން އެކަމުން
ސަލާމަތްވުމަށް

ކޮންމެފަދަ

ގޮތެއްވެސް

އިޚުތިޔާރުކޮށްފާނެކަމަށް

ބެލުމުގެ

ފުރުޞަޠު

އޮތްހިނދު،

އިސްތިއުނާފްކުރިފަރާތުގެ ޙައްޤަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައި ނުވުން.
 ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :ދަޢުވާލިބޭފަރާތުގެ ބަޔާންތަކުންނާއި ،ދަޢުވާގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ
ފައިސާއާއިމެދު އިންކާރުކޮށް އެފައިސާ ނުދިނުމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ކުރިއިންކާރުގައި އެއްވެސް
އަސްލެއްނުވާކަމުގައިވީއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައި ނުވުން.

 .5އައްޑުއަތޮޅު

މަރަދޫފޭދޫ

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

25/S5C/2014

ޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މަރަދޫފޭދޫ ގުލޭނޫރުމާގެ ،ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 4800މާލެ ،މުޙައްމަދު އަނީސްގެ
ފަރާތުން ހުށަހެޅި ނުކުތާތަކަށާއި ،އެނުކުތާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން މި ކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބެލިއިރު،
މިމައްސަލަ ބެލި މި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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-5.1

ފުރަތަމަ

ކަމަކީ:

ދަޢުވާ

ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ

ބުރައަކީ

ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ

މައްޗަށްވާކަމެއްކަމާއި ،ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު  )24/76ގައި ވާގޮތުން ޝަފަހީ ހެއްކާއި ކިތާބީ
ހެކި ބަލައިގަނެވޭނެކަމާއި ،އަދި މަދަނީ ޙައްޤުތައް ސާބިތުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ އިތުރުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ހުއްދަކުރާ ،ސާބިތުކުރުމުގެ އެއްމެހައި
އ
ވަސީލަތްތައްވެސް ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިތައް އަޑުއަހަ ި
ބެލުމަށްފަހު އެ ހެކިތައް ވަޒަންކުރުމަކީ އެމައްސަލައެއް ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭކަމެއްކަމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

2010/SC-A/02

ޤަޟިއްޔާގައި

ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމާއި،
ފައިސާގެ ނުވަތަ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކިބަހުގެ
ނިޞާބަކީ  2ފިރިހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނަކާއި  2އަންހެނުންގެ ހެކިބަސް ލިބުންކަމާއި ،ނަމަވެސް އެމިންވަރަށް
ހެކި ނުލިބި ،އެއްމެ ހެއްކެއްގެ ބަސް ލިބިފައިވާ ޙާލަތުގައި اليمين المتممة ގެ ހުވައި އެފަރާތަށްދީ އެހުވައިގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމާއި ،މިހުވަޔަކީ ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް
ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރެއްކަމާއި ،ނަމަވެސް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ނުވަތަ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ
ދަލީލެއް ނެތް ޙާލަތުގައި ،ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތަށް ދެވޭ ހުވައަކީ اليمين الحاسمة ކަމާއި ،ދަޢުވާއަށް
އިންކާރުކުރާ ފަރާތަށް އެހުވައި ދެވޭނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިންކަން އެނގޭއިރު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2010/SC-A/02ޤަޟިއްޔާގައިވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމެވެ.
 .5.2ދެވަނަ ކަމަކީ:

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،އިސްތިއުނާފު

ކުރެވިފައިމިވާ ،އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  25/S5C/2014ޤަޟިއްޔާ މަރަދޫފޭދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،
މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  25/S5C/2014ޤަޟިއްޔާގައި ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއަކީ،
 31ޖުލައި  1990ގައި މުޙައްމަދު އަނީސް އާއި ޙުސައިން ރަޝީދު ސޮއިކޮށް މުޙައްމަދު އަނީސުގެ އަތުން
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޙުސައިން ރަޝީދު ހޯދާފައިވާ 50000/-ރ( .ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު  20%ގެ
ފައިދާއެއް މުޙައްމަދު އަނީސް އަށް ދިނުމަށް ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ ،އެގޮތުގެ މަތިން
ހޯދާފައިވާ

ފައިސާއެއްކަމަށާއި،

އެތާރީޚުން

ފެށިގެން

2013

ވަނަ

އަހަރުގެ

ނިޔަލަށް

ލިބެންޖެހޭ

3312368/59ރ (ތިންމިލިޔަން ތިންސަތޭކަބާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްއަށްރުފިޔާ ފަންސާސްނުވަލާރި)
އާއި ،ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ވޭތުވެދިޔަ  23އަހަރު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި -
1800000/ރ( .އާށާރަލައްކަ ރުފިޔާ) ލިބިގަތުމަށް އެދި މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން ޙުސައިން ރަޝީދުގެ
މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާއެއްކަން އެނގޭކަމާއި،
އެދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ހެކީގެ ގޮތުގައި މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން މަރަދޫފޭދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ  31ޖުލައި  1990ގައި ލިޔެ ދެފަރާތުން
ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށްބުނާ ލިއުމާއި ،އެތާރީޚުން ފެށިގެން  2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ( 23އަހަރު ދުވަހަށް)
ލިބެންވާކަމަށްބުނާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަނޑުގެ ކޮޕީއާއި ،ސ .މަރަދޫފޭދޫ ރަށްދެބައިގޭ
(ދަފްތަރު ނަންބަރު  / 8881މާލެ) އަޙުމަދު ޙުސައިނެވެ .އަދި މިހެކީގެ އިތުރުން މުޙައްމަދު އަނީސުގެ
ފަރާތުން ،ޙުސައިން ރަޝީދު  30އޮކްޓޫބަރު  1990ގެ ތާރީޚުގައި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާއަށް ފޮނުވި
ސިޓީއަކާއި 07 ،ޖޫން  1998ގެ ތާރީޚުގައި މުޙައްމަދު އަނީސް ޙުސައިން ރަޝީދަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކާއި
އަދި އެސިޓީގެ ޖަވާބުގައި ޙުސައިން ރަޝީދު

 30ޑިސެމްބަރު  1998ގެ ތާރިޚުގައި މުޙައްމަދު އަނީސަށް

ފޮނުވި ސިޓީއެއްވެސް މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ
ރިޕޯޓަށާއި ،ބަޔާންތަކަށްބެލުމުން އެނގޭކަމާއި،
މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ދަޢުވާއަށް ޙުސައިން ރަޝީދު އިންކާރުކޮށް ،މުޙައްމަދު އަނީސް ހުށަހެޅި
ލިއުމުގައިވާ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ ނިޝާނަކީ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ ނިޝާން ނޫންކަމަށް
ޙުސައިން ރަޝީދު ބުނެފައިވާކަން އެނގޭއިރު ،ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކޮށް ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބުނެފައިވާ އެބުނުމަކީ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަފްއެއްނޫންކަމާއި ،މުޙައްމަދު
އަނީސުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ،އަދި އެދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ލިއުމަކީ،
އެލިއުމުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޙުސައިން ރަޝީދު އެއްބަސްވެފައިވާ ޞައްޙަ ލިއުމެއްކަން
ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮންނާނީ މުޙައްމަދު އަނީސަށް ކަމަށް މިމައްސަލަ މި ކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް
އެއްބަސްވެވޭކަމާއި،
މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ދަޢުވާއަށް ޙުސައިން ރަޝީދު އިންކާރުކޮށް ،ދެފަރާތުން  31ޖުލައި 1990
ގައި އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް މުޙައްމަދު އަނީސް ބުނާ ލިއުމުގައި ވަނީ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ސޮޔާއި އިނގިލީގެ
ނިޝާން ނޫންކަމަށް ޙުސައިން ރަޝީދު ބުނެފައިވުމުން ،މިދަޢުވާއަކީ ސާބިތުވާން އޮތް ޞައްޙަ ދަޢުވާއެއްތޯ
ކަނޑައެޅުމުގައި ،ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާފައިވާކަމަށް ބުނާ ލިއުމުގައިވާ
ނިޝާންފަދަ

އިނގިލީގެ
ހުށަހެޅިފައިވާ

އެހެނިހެން

ކަންކަމުގެ
ހެކި

މައްޗަށާއި،

ޤަރީނާތަކުގެ

އަދި

ދެފަރާތުން

މައްޗަށް

ބައްލަވައި

ޢަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުގެ
އެކަންކަން

މައްޗަށާއި،

ވަޒަންކުރެއްވުމަށްފަހު،

ފަނޑިޔާރަށް ބޮޑަށް ބުރަވެވޭ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް މައްސަލާގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުއްވިދާނެކަން އެނގޭއިރު،
ދެފަރާތުން  31ޖުލައި  1990ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންކަމަށް މުޙައްމަދު އަނީސް ބުނާ
ލިއުމުގައިވާ އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އިނގިލީގެ ނިޝާން އަޅާކިޔޭގޮތް ނުވުމުން ،އެ
ނިޝާނަކީ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިނގިލީގެ ނިޝާންކަން ދަނެގަނެވިފައިނުވާކަމާއި ،މިކަން ސ .މަރަދޫފޭދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިމައްސަލަ ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފޮރެންސިކް
ސާރވިސަސް ޑައިރެކްޓްރޭޓުގެ ނަންބަރު  21( K(d)/FCR/2014/0066ޖުލައި  )2014ރިޕޯޓަށް
ޙަވާލާދެއްވައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއި،
ޙުސައިން ރަޝީދުއާއި މުޙައްމަދު އަނީސް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރުވެސް ދެފަރާތުން
 31ޖުލައި  1990ގައި ވެފައިވާކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތަށް ޙުސައިން ރަޝީދު ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން
އެނގެންނެތްކަމާއި 31 ،ޖުލައި  1990ން ފެށިގެން މިދަޢުވާކުރުމާ ހަމައަށް މިދެފަރާތުން ކޮށްފައިވާ

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މުޢާމަލާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފެންނަން ހުރި ލިޔެކިއުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރުވެސް ،މުޙައްމަދު އަނީސުގެ
ދަޢުވާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މިދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ބަލަންޖެހޭފަދަ ގޮތަކަށް މި ދެފަރާތުންކުރެ
ފަރާތަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި،
މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި އަހުމަދު
ޙުސައިނުގެ ހެކިބަހަށް ބަލާއިރު މި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގާފައިވާކަން މި ދެފަރާތުގެ
ވާހަކައިން އެނގިފައިވާކަމަށް އަޙުމަދު ޙުސައިން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އަހަރަކު  20%ފައިދާ ދޭގޮތަށް
މުޙައްމަދު އަނީސުގެ އަތުން ޙުސައިން ރަޝީދު ފައިސާތަކެއް ހޯދާފައިވާކަން އެނގެންނެތްކަމާއި،
އަދި  07ޖޫން  1998ގެ ތާރީޚުގައި މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން ޙުސައިން ރަޝީދަށް
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި އަދި އެސިޓީގެ ޖަވާބުގައި  30ޑިސެމްބަރު  1998ގެ ތާރިޚުގައި ޙުސައިން ރަޝީދުގެ
ފަރާތުން މުޙައްމަދު އަނީސަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ،އޭގެ އިތުރުން މިދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅިކަމަށް
މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން  23ނޮވެންބަރު  2014ގައި ސ .މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ދީފައިވާ
ބަޔާނުގެ  05ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 30 ،އޮކްޓޫބަރު  1990ގެ ތާރީޚުގައި ޙުސައިން ރަޝީދުގެ
ފަރާތުން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާއަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް ބަލާއިރުވެސް ،މުޙައްމަދު އަނީސުގެ އަތުން
ޙުސައިން ރަޝީދަށް ލިބިފައިވާ 50000/-ރ( .ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އަކީ މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ދަޢުވާގައި
ބުނެފައިވާ ފަދައިން އަހަރަކު  20%ފައިދާ ދޭގޮތަށް ޙުސައިން ރަޝީދު އެއްބަސްވެ ހޯދާފައިވާ ފައިސާއެއްކަން
އެނގެން ނެތްކަމެވެ.
 -5.3ތިންވަނަ ކަމަކީ :ޙުސައިން ރަޝީދު ސ .މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައާއި މި ކޯޓުގައި
ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ،ޙުސައިން ރަޝީދަށް މުޙައްމަދު އަނީސުގެ އަތުން 50000/-ރ.
(ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ލިބިފައިވާކަމާމެދު ޙުސައިން ރަޝީދު އިންކާރުކޮށްފައި ނުވާކަމާއި ،ހުސައިން
ރަޝީދު ބުނެފައިވަނީ އެފައިސާއަކީ  1990ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޙައްމަދު އަނީސް ޙުސައިން ރަޝީދާ

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބައްދަލުކޮށް އޭރު ޙުސައިން ރަޝީދު ކުރަމުން ދިޔަ ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެވިޔަފާރީގެ
ހިއްސާއެއް ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ދީފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށާއި،
މުޙައްމަދު އަނީސާއި ޙުސައިން ރަޝީދާ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ސިޓީތަކަށް ބެލުމުންވެސް
އެނގެނީ މި 50000/-ރ( .ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އަކީ ޙުސައިން ރަޝީދު ކުރަމުން ދިޔަ ވިޔަފާރީގައި
ބައިވެރިވެ ،އެވިޔަފާރީގެ ހިއްސާއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި މުޙައްމަދު އަނީސް ދީފައިވާ ފައިސާއެއްކަމާއި،
މިގޮތުގެ މަތިން އެ 50000/-ރ( .ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ޙުސައިން ރަޝީދަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޙުސައިން
ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވުމުން ،އެ 50000/-ރ( .ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) އަކީ ޙުސއިން ރަޝީދުގެ
ފަރާތުން މުޙައްމަދު އަނީސަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ސާބިތުވާކަމަށް ސ .މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން
ނިންމަވާފައިވާއިރު ،އެނިންމެވުން މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން ބަލައިގަނެފައިވާކަމާއި ،އެ 50000/-ރ.
(ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން މުޙައްމަދު އަނީސް އަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް
ސ .މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަނޑައެޅުއްވުން އިސްތިއުނާފްކުރެވިފައިނުވާކަން
އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.
 -5.4ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެއްކެއްގެ
ގޮތުގައި ހުށަހެޅި އަޙުމަދު ޙުސައިނުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ ހެއްކާއިބެހޭ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ނޫންކަމަށާއި ،އަޙުމަދު ޙުސައިނުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ އެހެން ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް މުޙައްމަދު އަނީސުގެ
ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކަމަށާއި އަޙުމަދު ހުސައިނުއާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ގެއްލިފައިވާކަމުގައި ބުނެ
މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ބެލިއިރު،
ހެކިބަސް ނެގުމުގެ ޢާންމު އުޞޫލަކީ އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް
ހެކިބަސްދޭމީހާ ޙާޟިރުކޮށް ހެކިބަސްނެގުންކަމާއި ،ނަމަވެސް މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް
ރ ރަށުގެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް
އހެން ރަށެއްގައިކަމަށްވެފައި ،އެހެކިވެރިޔާ ހު ި
ނަގަން ބަލާއިރު އެ ހެކިވެރިޔާ ހުރީ ެ
ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި އެފަދައިން ހެކިބަސް ނެގުމަކީ ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަނެ ޢަމަލުކުރަމުންދާ
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އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

11

2015/HC-S-A/01

ޤަޟިއްޔާ ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާސާ

ގޮތެއްކަމާއި ،އަދި އެކަމަކީ މަދަނީ އިޖްރާއީ ޤަވާޢިދުތައް މަނާކުރާކަމެއްނޫންކަން އެނގެން އޮންނައިރު،
ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އަޙުމަދު ހުސައިން ސާފު އިބާރާތުން ޖަވާބުދީ ،ސިވިލް ކޯޓު
މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާކަމާއި ،ވުމާއެކު ،އެހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ މަދަނީ އިޖްރާއީ ޤަވާޢިދުތަކާ
ޚިލާފަށްކަމަށް ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމާއި ،އެހެންކަމުން އަޙުމަދު ޙުސައިނު މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް
މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން މިކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އެދިފައިވީނަމަވެސް ،އަޙުމަދު ޙުސައިނު
މިކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް އޭނާގެ ހެކިބަސް އަލުން ނަގަންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި
ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފެނުނުކަމާއި،
އަދި  25މާރޗް  2014ވަނަ ދުވަހު މުޙައްމަދު އަނީސް ،އަޙުމަދު ޙުސައިނާ ފޯނުން ގުޅައި ދެއްކި
ވާހަކާގައި ،ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު އަނީސުގެ އަތުން ހޯދި ފައިސާއަކީ ފައިދާ ދައްކާގޮތަށް ހޯދި
ފައިސާއެއްކަމުގައި ޙުސައިން ރަޝީދު ބުނެފައިވާކަމަށް އަޙުމަދު ޙުސައިން ބުނެފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން
އެފޯނުކޯލުގެ ރެކޯޑިން މިކޯޓުން ހޯދައިދިނުމަށް މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން އެދިފައިވީނަމަވެސް ،މުޙައްމަދު
އަނީސް އެބުނާ ފޯނުކޯލުގެ ރެކޯޑިން ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މުޙައްމަދު އަނީސް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި
އަދި އެފޯނުކޯލުގެ ރެކޯޑިން އޮތްކަންވެސް ކަށަވަރުނުވާކަމަށް މި ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި މުޙައްމަދު
އަނީސް ބުނެފައިވާކަން އެނގެން އޮތުމުންނާއި ދޭދޭފަރުދުންގެ މެދުގައި ކުރެވޭ ފޯނުކޯލުތަކަކީ އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ
ފަރާތްތަކުން ޢާންމުގޮތެއްގައި ރެކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓާ އެއްޗަކަށް ނުވުމުން ،އެފަދަ ރެކޯޑިންއެއް އޮތްކަން
އެނގެންނެތް ޙާލަތުގައި އެފަދަ ފޯނުކޯލެއްގެ ރެކޯޑިން އޮތްތޯ ބަލައި އެ ރެކޯޑިން ހޯދުމަށް މިކޯޓުން
މިމަރުޙަލާގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަކަށް މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފެނުނުކަމާއި،
އަޙުމަދު ޙުސައިން ސިވިލް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ހެކިބަސް އަދާކޮށްފައިވާއިރު ،މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ
ދަޢުވާ ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމުގައި ޝަރީޢަތުން ޤަބޫލުކުރާ ހެކިބަހަކަށްވާނީ ހެކިބަސް
އަދާކުރަން އޮންނަ އުޞޫލުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި އަޙުމަދު ހުސައިން އަދާކޮށްފައިވާ
ހެކިބަސްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.
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 -5.5ފަސްވަނަ ކަމަކީ :ފައިސާގެ މައްސލަތަކުގައި ނުވަތަ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ސާބިތުކުރުމަށް
ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހެކި ނުލިބި ،އެއްމެ ހެއްކެއްގެ ބަސް ލިބިފައިވާ ޙާލަތުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް
އ ދަލީލު ކާފީ ނޫންކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ اليمين المتممة ގެ ހުވައި އެފަރާތަށްދީ
ހުރި ހެއްކާ ި
އެހުވައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދަޢުވާ ސާބިތުކުރެވިދާނެކަމާއި ،މިހުވަޔަކީ ޚަޞްމުން އެދިފައިނުވިޔަސް
ފަނޑިޔާރުގެ ތަޤްދީރީ ބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެވޭ ހުވައެއްކަމާއި ،މިކަންކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2010/SC-A/02ޤަޟިއްޔާގައިވެސް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމާއި،
އަދި ހެއްކެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ ލިއުމެއް ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހަރުދަނާ ޤަރީނާއެއް
ލިބިފައިވާ ޙާލަތުގައިވެސް ،ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވޭވޭގޮތް ހަރުދަނާކޮށް ފަނޑިޔާރުގެ އިޤްތިނާޢު ވަރުގަދަކުރުމުގެ
ގޮތުން ދަޢުވާކުރި ފަރާތަށް ހުވައި (اليمين المتممة) ދެވިދާނެކަން ޝަރުޢީ ހަމަތަކާއި ފިޤްހީ ރަޢުޔުތަކުގެ
މައްޗަށް ބަލާއިރު އެނގެންއޮންނަ އޮތުމުގެ މައްޗަށް ބަލައި ،މިމައްސަލާގައި ސ .މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓުން މުޙައްމަދު އަނީސަށް ހުވައި ދީފައިނުވަނީ ރަގަޅަށްތޯ ބަލާއިރު ،މުޙައްމަދު އަނީސް ހުށަހެޅި ދަޢުވާއާ
އެއްކޮޅަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި ހަރުދަނާ ޤަރީނާއެއްވިޔަސް ލިބިފައިނުވާކަމާއި ،ދެފަރާތުން
ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް މުޙައްމަދު އަނީސް ބުނާ ލިއުމާމެދު ޙުސައިން ރަޝީދު އިންކާރުކޮށްފައިވާއިރު ،މުޙައްމަދު
އަނީސުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ސިޓީތަކުން އެނގެން އޮތީ މުޙައްމަދު އަނީސް ހުށަހެޅި
ދަޢުވާއާއި އަދި އެދަޢުވާ އެލިއުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރި ލިއުމުގައިވާ ކަންތައްތައް ފުށުއަރާކަމާއި ،އެހެންކަމުން
މުޙައްމަދު އަނީސަށް اليمين المتممة ގެ ހުވައި ނުދީވަނީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމާއި ،އަދި އެހުވައި
ނުދިނުމަށް ނިންމެވުމުގައި ފަ ނޑިޔާރުގެ ތަޤްދީރީ ބާރު ބޭނުންކޮށްފައިވަނީވެސް ޝަރުޢީ ހަމައަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް
ބަލާނެތަނެއް ނެތްކަމެވެ.
 -5.6ހަވަނަ ކަމަކީ ،ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ޙާލަތުގައި ،ދަޢުވާއަށް
އިންކާރުކުރާ ފަރާތަށް ދެވޭ ހުވައަކީ اليمين الحاسمة ކަމާއި ،އެހުވައި ދެވޭނީ ދަޢުވާކުރި ފަރާތުން އެހުވައި
ލާޒިމްކުރުމުންކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2010/SC-A/02ޤަޟިއްޔާގައިވެސް
ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ބަޔާންކުރައްވާފައިވާކަމާއި ،މިގޮތުން ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތަށް މި ހުވައި ދިނުމުގައި ދެގޮތަކަށް
ޢަމަލުކުރެވޭކަމާއި؛
ފުރަތަމަ ގޮތަކީ :ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ނެތުމުން ،ދަޢުވާކުރި ފަރާތުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީން،
ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރި ފަރާތް ހުވައިކުރުވަން ބޭނުންވާކަމަށްބުނެ ހުވައި ލާޒިމުކުރުވުންކަމާއި،
ދެވަނަ ގޮތަކީ :ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ނެތުމުން ،ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތަށް ހުވައިދޭން
ބޭނުންތޯ ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރި ފަރާތާ ސުވާލުކުރުމުން ،ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތް ލައްވައި
ހުވައިކުރުވަން ބޭނުންވާކަމަށް ދަޢުވާކުރި ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުވައި ލާޒިމުކުރުވުންކަން
އެނގޭއިރު،
މިމައްސަލާގައި ދަޢުވާއަށް އިންކާރުކުރި ޙުސައިން ރަޝީދަށް ހުވައި (اليمين الحاسمة) ދެވިފައިވަނީ
ބަޔާންކުރެވިދިޔަގޮތުގެމަތިން

ޝަރުޢީ

ހަމަތަކާއި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ސުޕްރީމްކޯޓުން

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަޢުވާކުރި ފަރާތުން އެހުވައި ލާޒިމްކުރުމުން ނޫންކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި،
ނަމަވެސް ،މުޙައްމަދު އަނީސް ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެކި
މުޙައްމަދު އަނީސުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިފައިނުވުމުން ،މިދަޢުވާގައި ސާބިތުނުވާކަމަށް މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވި ކަނޑައެޅުއްވުން ޞައްޙަކަންމަތީގައި ދެމިއޮންނާނެކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމެވެ.
އެހެންކަމުން ،މިމައްސަލަ މިކޯޓުގައި ބެލި ފަނޑިޔާރުން ދެކެނީ ،ސ .މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓުގެ

ނަންބަރު

25/S5C/2014

ޤަޟިއްޔާގައި

ހުށަހެޅުނު

ދަޢުވާގައި

ހިމެނުނު

50000/-ރ.

(ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ފިޔަވައި ،އެ ދަޢުވާގައި ހިމެނިފައިވާ އެހެނިހެން ފައިސާއަކީ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ
ފަރާތުން މުޙައްމަދު އަނީސަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން ސާބިތުނުވާކަމަށް ސ .މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް
ކޯޓުން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަށް ބަދަލުގެންނާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައެވެ.

ހައިކޯޓު /ދެކުނު ގޮފި .ބަހާއުއްދީނު މަގު ،ސ .ހުޅުދޫ – މީދޫ .ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯނު ،6894701 ،6894700 :ފެކްސް6894702 :
އީމެއިލްinfosouthern@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 ޙުކުމް-:
ދެންފަހެ ،އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިދިޔަ ސަބަބުތައް އެފަދައިން ހުރުމުން ،އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫފޭދޫ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  25/S5C/2014ޤަޟިއްޔާގައި ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާގައި ހިމެނުނު 50000/-ރ.
(ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ފިޔަވައި އެދަޢުވާގައި ހިމެނިފައިވާ އެހެން ފައިސާއަކީ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ ފަރާތުން
މުޙައްމަދު

އަނީސަށް

ނިންމަވާފައިވާ

ދޭންޖެހޭ

ނިންމެވުމަށް

މި

ފައިސާއެއްކަން
މައްސަލަ

ސާބިތުނުވާކަމަށް

މިކޯޓުގައި

ބެލި

މަރަދޫފޭދޫ

ފަނޑިޔާރުންގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް
އިއްތިފާޤުން

ކޯޓުން
ތާއީދުކޮށް

ޙުކުމްކޮށްފީމެވެ.

މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ޙުކުމްކުރީ؛

އިސްފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު
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