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ެ

ޞާ ެ
ެޝަރީޢަތްެނިމުނުގޮތުގެެޚުލާ ެ

 ޤަޟިއްޔާެނަންބަރުެ2011/SC-A/45ެ:
 ދަޢުވާކުރާެފަރާތްެެ:ޙަސަންެއަޒްލީމްެ،މާލެެ،ހ.މޯހިރު
ގެ
 ދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެ:ޝަޛްރާެއިބްރާހީމްެ،ގދ.ރަތަފަންދޫެ،ލިލީ ެ
ން
 މައްސަލައިގެެބާވަތްެ:ދަރިފުޅުެނަފީކުރު ެ
ން
 މައްސަލަެއައިގޮތްެ:އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެެހުއްދައަށްެއެދިެހުށަހަޅާެފޯމު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ23ެ:އޮކްޓޯބަރެ2011
 ރަޖިސްޓްރީެކުރެވުނުެތާރީޚްެ31ެ:އޮކްޓޯބަރެ2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ24ެ:ޖޫންެެ 2015
 މައްސަލަެނިންމިެގަޑި12:45ެ :
މަެފަނޑިޔާރުެޢަބްދުﷲެސަޢީދުެ،ފަނޑިޔާރުެޢަލީެ
 މައްސަލަެބެލިެފަނޑިޔާރުންގެެމަޖިލިސްެ:އުއްތަ ެ
ދުﷲ.
ޙަމީދުެމުޙައްމަދުެ،ފަނޑިޔާރުެއާދަމްެމުޙައްމަދުެޢަބް ެ
ޔާ ެ
އިސްތިޢުނާފުެކުރެވުނުެޤަޟިއް ެ
ެ
 ނަންބަރުެ (MISL)95-CR/INDIV/2011/399ެ:
 ނިންމެވިެކޯޓުެ:ދިވެހިރާއްޖޭގެެހައިކޯޓު ެ
 ހުށަހެޅުނުެތާރީޚްެ14ެ:ސެޕްޓެމްބަރެެ 2011
 ނިމުނުެތާރީޚްެ18ެ:ސެޕްޓެމްބަރެެ 2011
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ޞާ ެ
މައްސަލައިގެެޙުލާ ެ
ެެެެމި ެމައްސަލައަކީ ެފެމިލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 290/Fm-C/2011ޤަޟިއްޔާގައި ެއެކޯޓުން ެކޮށްފައިވާެ
މާމެދު ެހިތްހަމަނުޖެހޭތީ ެމާލޭ ެހ.މޯހިރު ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެއެ ެޤަޟިއްޔާ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގައިެ
ޙުކު ެ
ޓުގެ ެނަންބަރު ެެ(MISL)95-CR/INDIV/2011/399
އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެހުށަހެޅުމުން ެހައި ެކޯ ެ
ނިންމުމުން ެއެ ެމައްސަލަ ެބަލައިނުގަތުމަށް ެހައިކޯޓުން ެކަނޑައަޅާފައިވަނީ ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާެ
ޝަރީޢަތުންެޙުކުމެއްެކޮށްދިނުމުގެެއަމުރެއްެހައިކޯޓުގެެ
ޚިލާފަށްކަމަށްެބުނެެ،އެެމައްސަލަ ެބަލައިގަތުމަށާއި ެ ެ
ދި ެމާލޭ ެހ.މޯހިރު ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގައިެ
މައްޗަށް ެނެރެދިނުން ެއެ ެ
އިލްތިމާސްކުރުމަށްެހުށަހެޅުމުންެބަލާފައިވާެމިެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ2011/SC-A/45ޤަޟިއްޔާއެވެެ .
އްެެެ ެ
ނުެނުކުތާތަ ެ
ފާހަގަކުރެވު ެ
މި ެމައްސަލާގައި ެދެފަރާތުން ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދައްކާފައިވާ ެވާހަކަތަކަށާއި ެހުށަހަޅާފައިވާެ
ލިޔުންތަކަށާއިެކަމާބެހޭެޤާނޫނުތަކާއިެޤަވާޢިދުތަކަށްެޝަރްޢީެއަދިެޤާނޫނީެނަޒަރަކުންެބެލިއިރުެ،އަންނަނިވިެ
ކަންތައްތައްެފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެެ ެެ.
(ހ)ެފުރަތަމަ ެކަމަކީެ ،ފެމިލީެކޯޓުގެެނަންބަރުެ 290/Fm-C/2011ޤަޟިއްޔާގެެޝަރިޢަތްެނިމުނުެ
ވާ ެޝަޛުރާެ
ހު ެވަރިކޮށްފައި ެ
ގޮތުގެ ެރިޕޯޓަށް ެބެލިއިރު ެއެ ެޤަޟިއްޔާއަކީެ ،ޙަސަން ެއަޒްލީމް ެއިނުމަށްފަ ެ
އިބްރާހީމްެއަށްެލިބިފައިވާެދަރިެ،ޝީންެއަލްެއަޒްލީމަކީެ ،ޙަސަންެއަޒްލީމްގެެދަރިއެއްެނޫންކަމަށްެބުނެެ،
އެ ެދަރި ެނަފީކުރުމަށް ެއެދި ެއެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުން ެބަލައި ެނިންމާފައިވާ ެޤަޟިއްޔާކަމާއިެ ،އެ ެޤަޟިއްޔާގެެ
ޙުކުމުގައިވަނީ ެ"ދެންފަހެެ ،މާލެ ެހެ .މޯހިރު ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެ(އައިޑީކާޑު ެނަންބަރުެ)A075323:
އިނދެވަރިކުރި ެގދ.ތަރަފަންދޫ ެލިލީގެ ެޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމް ެ(އައިޑީކާޑު ެނަންބަރުެ )A116075:އަށްެ
ފަންތާރީކްެ 2008ެ:އޮކްޓޯބަރެެ)15އަކީެޙަސަންެއަޒްލީމްގެެ
ލިބިފައިވާެދަރިެ،ޝީންެއަލްެއަޒްލީމްެ(ެއު ެ
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ދަރިއެއް ެނޫންކަމަށް ެބުނެެ،މިެދަރިެނަފީކުރުމަށް ެއެދި ެޙަސަންެއަޒްލީމްެހުށަހަޅާފައިވާެމިެޤަޟިއްޔާގައި،
ޝަރިޢަތުގައި ެދެކެވުނު ެވާހަކަތަކަށް ެޝަރުޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެނަޒަރަކުން ެރިޢާޔަތްކޮށް ެބަލާއިރުެ ،ޙަސަންެ
އަޒްލީމްެއާއިެޝަޛުރާެއިބްރާހީމްެޝަރުޢީެހަމަތަކުގެެމަތިންެެ23މާރޗްެެ2008މެ16ެ/ރަބީޢުލްއައްވަލްެ
1429ހ ެގައި ެޝަރުޢީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެކައިވެނި ެއަޤުދުކޮށްފައިވާކަން ެޢާއިލާއާބެހޭ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެ
ެ 559/2008ކާވެނީގެ ެސެޓިފިކެޓުން ެއެނގޭކަމާއިެ ،ޝީން ެއަލް ެއަޒްލީމް ެއުފަންވެފައިވާ ެތާރީޚަކީ ެެ15
އޮކްޓޯބަރ ެެ 2008މެ 15/ޝައްވާލް ެ1429ހ ެކަން ެމާލޭ ެމުނިސިޕަލްޓީގެ ެއުފަންދުވަހުގެ ެސެޓްފިކެޓްެ
އންެއެނގޭކަމާއިެ،ޙަސަންެއަޒްލީމް ،ޝަޛްރާެއިބްރާހީމް ެ2008ޖޫންެެ09ވަނަެ
ނަންބަރުެި ެ3488/2008
ދުވަހު ެވަރިކޮށްފައިވާކަންެޢާއިލާއާެބެހޭެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ 1096/AC/2008ޤަޟިއްޔާއިންެއެނގޭކަމާއިެ،
ނިެކަމުގައިވީނަމަވެސްެ،ޝަރުޢީެ
މިެދަރިއަކީެޙަސަންެއަޒްލީމްގެެދަރިއެއްެނޫންކަމުގައިެޙަސަންެއަޒްލީމްެބު ެ
ނޫނީ ެހަމަތަކުގެ ެމަތިން ެމިކަން ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެސާބިތުކުރުމަށް ެހެކިން ެހުށަހަޅާފައިނުވާއިރުެ،
އަދި ެޤާ ެ
އިސްވެ ެއިޝާރާތްކުރެވުނު ެކަންކަމުގެ ެމައްޗަށް ެޢާއިލާއާބެހޭ ެޤާނޫނާއި ެޢާއިލާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދުގެ ެއަލީގައިެ
ރިޢާޔަތްކުރެވުނުެހިނދުެ،ޢާއިލާއާބެހޭެޤަވާޢިދުގެެެ 82ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ) ެގައިވާެގޮތުގެެމަތިންެކުއްޖެއްގެެ
ނަސަބުެނަފީކުރުމަށްެބޭނުންވަނީނަމަެ،ކުއްޖާެވިހޭެތާރީޚުންެފެށިގެންެ(ެ 1އެކެއް)ެމަސްެދުވަހުގެެތެރޭގައިެ
ކަމުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ،ބުނެވިދިޔަެކުއްޖާގެެނަސަބުެނަފީކުރުމަށްެބަޔާންކުރަނިވިެ
ކޯޓަށްެހުށަޅަންެވާނޭ ެ
ތީެ
މުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެޙަސަންެއަޒްލީމް ެމައްސަލަެހުށަހަޅާފައިނުވާކަންެކޯޓުގެ ެރެކޯޑުތަކުން ެއެނގެން ެއޮތަ ެ
އާއިެ،ޢާއިލާއާބެހޭެޤަވާޢިދުގެެެ 82ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިވާެމުއްދަތުެފާއިތުވުމަށްފަހުެ،ކުއްޖާގެެނަސަބުެ
ނަފީކުރުމުގެ ެމައްސަލައެއް ެކޯޓަށް ެބަލައިދެވޭނީ ެއެކުއްޖަކު ެވިހާފައިވަނީ ެއެކުއްޖެއްގެ ެނަސަބު ެނަފީކުރެވޭެ
މީހާއާއެކު ެކާވެނި ެކުރިތާ ެ(ެ 06ހައެއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެކުރިން ެނުވަތަ ެވަރިކުރިތާ ެ(ެ 01އެކެއް) ެއަހަރުެ
ފަހުންކަންެއެނގޭެލިޔުންތަކަކާއެކުެކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންކަންެޢާއިލާއާބެހޭެޤަވާޢިދުގެެެ82ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެ
ގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާތީެ،ޙަސަންެއަޒްލީމްެއާއިެޝަޛްރާެއިބްރާހީމްެއާެދެމީހުންެކާވެނިކޮށްފައިވާެތާރީޚާއިެ،
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ވަރިވެފައިވާ ެތާރިޚާއި ެބުނެވިދިޔަ ެކުއްޖާ ެވިހާފައިވާ ެތާރީޚަށް ެބަލާއިރުެ ،ޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމްެ ،ޝީން ެއަލްެ
ތާެހިޖުރީގޮތުންެ
ންެކައިވެނިކުރި ެ
މްެއާއިެޝަޛްރާެއިބްރާހީމްެއާެދެެމީހު ެ
އަޒްލީމްެވިހާފައިވަނީެޙަސަންެއަޒްލީ ެ
(ެ 06ހައެއް)ެމަހާއިެ(ެ 29އޮނަތިރީސް)ެދުވަހުންކަމާއިެ ،އަދިެ ެޝަޛްރާެއިބްރާހީމްެ،ޝީންެއަލްެއަޒްލީމްެ
ން ެވަރިވިތާ ެ ެ(ެ 02ދެއެއް) ެމަހާއި ެ(ެ 19ނަވާރަ) ެދުވަހުންކަން ެމި ެމައްސަލައާއިެ
ވިހާފައިވަނީ ެދެ ެމީހު ެ
ގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތަކުން ެއެނގެންއޮތަތީެ ،ޝީން ެއަލް ެއަޒްލީމަކީ ެޤާނޫނުެ
ނަންބަރުެ"ެ 4/2000ޢާއިލާއާބެހޭެޤާނޫނު"ެގެެެ 52ވަނަެމާއްދާގައިެބަޔާންކުރާެދަރިލެއްވުމުގެެމުއްދަތުގައިެ
ޝަޛުރާ ެއިބްރާހީމް ެވިހާފައިވާ ެކުއްޖަކުކަމުންެ ،ދަރިލެއްވުމުގެ ެމުއްދަތުގައި ެޝަޛުރާ ެއިބްރާހީމް ެވިހާފައިވާެ
ލީމަށްެއަންގައިެ ،މިގޮތުގެެމަތިންެ
ނޭ ެތަނެއްނެތްކަންެމާލެެހ.މޯހިރުެޙަސަންެއަޒް ެ
އަންހެންެދަރިެނަފީކުރެވޭ ެ
ޙުކުމްކޮށްެމިެޤަޟިއްޔާެނިންމީއެވެ"ެ.މިފަދައިންކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
ހިތްެ
ެ(ށ)ެދެވަނަެކަމަކީެ،ފެމިލީެކޯޓުގެެނަންބަރުެެ290/Fm-C/2011ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމާމެދުެ ެ
ހަމަނުޖެހޭތީ ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެހައިކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 313/2011ފޯމުން ެއެޤަޟިއްޔާެ
ހައިކޯޓުގައިެއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެހައިކޯޓަށްެހުށަހެޅުމުންެ ެ ،ހައިކޯޓުގެ ެގަވާއިދުގެ ެެ27
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުން ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލައަކަށް ެނުވާތީެ ،އެ ެމައްސަލައަކީ ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅޭނެެ
ންެ
ވަތުގެ ެމައްސަލައެއް ެނޫންކަމަށާއި ެއަދި ެއެ ެމައްސަލަ ެހައިކޯޓަށް ެބަލައިގަނެވެންނެތް ެކަމަށް ެއެކޯޓު ެ
ބާ ެ
ންމި ެނިންމުން ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމްކޯޓުގައި ެއިލްތިމާސްކުރުމުގައި ެހައިކޯޓުގެެ
ނި ެ
ނިންމުން ެރަނގަޅު ެނޫންކަމަށް ެދެކޭ ެސަބަބު ެކަމަށް ެހުށަހަޅާފައިވަނީ ެއަންނަނިވި ެނުކުތާތައްކަން ެއެނގެންެ
އޮންނަެއޮތުމެވެެ ެ.
ެ(ހ) ެފުރަތަމަެނުކުތާއަކީ ެެ 19މެއިެެ 2011ވަނަެދުވަހުެފެމިލީެކޯޓުގެެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހަށްެ
ޙަސަން ެއަޒްލީމް ެދީފައިވާ ެބަޔާނުގައި ެޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމްއާ ެކާވެނިކޮށްެ ،ޖިމާޢު ެވެފައި ެނުވާނޭ ެކަމަށްެ
ޙަސަން ެއަޒްލީމް ެބުނެފައިވާއިރުެ ،ޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމް ެވިހާފައިވާ ެދަރިފުޅަކީ ެޙަސަން ެއަޒްލީމްގެެ
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ދަރިއެއްކަ މަށް ެޝަރީޢަތުން ެބައްލަވާފައިވާ ެކަމަށާއި ެނަމަވެސް ެޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމް ެއާ ެކާވެނީގެ ެގޮތުންެ
ގުޅުނު ެކަމުގައިވިޔަސް ެއޭނާއާއެކު ެއެއްވެސް ެވަގުތެއްގައި ެއަދި ެއެއްވެސް ެދުވަހަކު ެޖިމާޢު ެވެފައިެ
ނުވާނޭކަމަށް ެކަނޑައެޅިގެން ެޝަރިޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެދެންނެވުމުން ެޙަސަން ެއަޒްލީމްގެ ެމައްޗަށްެ
ނީ ެލިޢާންކުރުން ެކަމަށް ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެދެކޭކަމަށާއިެ ،ނަމަވެސް ެލިޢާން ެކުރުމަށްެ
ޝަރްޢީގޮތުން ެއޮންނާ ެ
މްގެ ެދަރިއެއްކަމަށް ެބެލެވޭނެެ
ފުރުސަތު ެނުދެއްވާ ެޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމް ެވިހާފައިވާ ެދަރިފުޅަކީ ެޙަސަން ެއަޒްލީ ެ
ޝަރްޢީ ެއެއްވެސް ެހަމައެއް ެނޯންނާނެ ެކަމުގައި ެހައިކޯޓަށް ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެހުށަހެޅި ެފޯމުގައިެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެހައިކޯޓުގެ ެޤަވާއިދު ެެ 2011ގެ ެެ 27ވަނަ ެމާއްދާގެ ެދަށުންެ
ބަލައިގަނެވޭނެެމައްސަލައެއްެނޫންކަމަށްެޖަވާބުެދެއްވާފައިވާކަމަށްެބުނެެފާހަގަކުރިެނުކުތާ.
ކީެޤާނޫނުެނަންބަރުެ(ެ4/2000ޢާއިލާއާބެހޭެޤާނޫނު)ގެެެ52ވަނަެމާއްދާގެެ
ެ(ށ)ެދެވަނަެނުކުތާއަ ެ
(ނ)ގައި ެ"އިސްލާމީ ެޝަރީޢަތުގައި ެކަނޑައެޅިފައިވާ ެގޮތުގެ ެމަތިން ެލިޢާންކޮށްެ ،ކުއްޖެއްގެ ެނަސަބުެ
ނަފީކުރުމަށް ެމި ެމާއްދާ ެހުރަހެއް ެނާޅައެވެ"ެ .މިފަދައިން ެމި ެމާއްދާގައި ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތް ެހިނދު ެއަދިެ
ޝަޛްރާެ ެއިބްރާހީމްެވިހާފައިވާެދަރިފުޅަކީެޙަސަންެއަޒްލީމްގެެދަރިއެއްެނޫންކަމަށާއިެއެއްވެސްެއިރެއްގައިެ
ޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމް ެއާ ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެޖިމާޢު ެވެފައި ެނުވާނެ ެކަމަށް ެހައިކޯޓަށް ެހުށަހެޅި ެފޯމުގައިެ
ދާގެެދަށުންެމިެމައްސަލައަކީެހައިކޯޓަށްެ
ދު ެެ 2011ގެެެ 27ވަނަެމާއް ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުެހައިކޯޓުގެެޤަވާޢި ެ
ހުށަހެޅޭެމައްސަލައެއްެނޫންކަމަށްެޖަވާބުދެއްވާފައިވާކަމަށްެބުނެެފާހަގަކުރިެނުކުތާ.
ނަ ެކަމަކީެ ،މި ެމައްސަލައަކީ ެޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމް ެެ 15އޮކްޓޯބަރ ެެެެެެ2008
ެ(ނ) ެތިންވަ ެ
ގެ ެދަރިއެއް ެނޫންކަމަށްބުނެެ
(ެ 15ޝައްވާލު ެ1429ހ) ެގައި ެވިހާފައިވާ ެދަރިފުޅަކީ ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެ
ށްވެފައި ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަސަބު
ޅުގެ ެނަސަބު ެނަފީކުރުމަށް ެހުށަހަޅާފައިވާ ެމައްސަލައަކަ ެ
ދަރިފު ެ
ޙަެއަޤްދުކަމާއިެއެގޮތުންެ
ލްފިރާޝް"ެގެެމަބްދައުގެެމަތިންެކާވެނީގެެޞައް ެ
ސާބިތުވާ ސަބަބަކީ "އަލްވަލަދުެލި ެ
ޞައްޙަކާވެންޏަކަށްެހަމަސްެފުރައިެވިހާކުއްޖާގެެނަސަބުެއެކާވެނީގެެޢަޤްދުކުރިެފިރިމީހާއަށްެސާބިތުވާނެކަންެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ވާ ކުރު ެމުއްދަތަކީ ެހިޖްރީ ެމައްސަރުން ެހަމަސްދުވަސްކަމަށާއި ެއަދިެ
އެނގެން ެއޮތުމުގެ ެއިތުރަށްެ ،ދަރިލައް ެ
ވަރިކޮށްފައިވާނަމަ ެދަރިލައްވާ ެމުއްދަތަކީ ެވަރިކުރި ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެހިޖްރީ ެގޮތުން ެ(ެ 1އެކެއް) ެއަހަރުެ
ޤާނޫނު ެނަންބަރު ެ(ެ 4/2000ޢާއިލާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 52ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ)ެ
ށް ެ ެ
ތެރޭގައި ެވިހެއުންކަމަ ެ
ގައި ެބަޔާންކޮށްފައިެއޮތުމާއެކުެ،ޙަސަންެއަޒްލީމް ެއާއިެޝަޛްރާެއިބްރާހީމްއާެދެމީހުން ެެ 23މާރޗް ެެ2008
(ެ 16ރަބީޢުލްއައްވަލް ެ1429ހ) ެގައި ެކާވެނި ެޢަޤްދުކުރުމަށްފަހު،

ެ 9ޖޫން

ެެެެެެެެެެެ2008

ބ ާ
ރ ިއ ް
ޛ ާ
ޝ ް
(ެ 05ޖުމާދިލްއާޚިރު ެެ )1429ގައި ެ ެޙަސަން ެއަޒްލީމްަ ،
ހ ްމ ވަރިކޮށްފައިވާކަމާއިެެެެެ،
ރ ީ
ެ15އޮކްޓޯބަރެެ15(ެ2008ޝައްވާލްެެ)1429ގައިެޝަޛްރާެއިބްރާހީމްެވިހޭކުއްޖާެޝީންެއަލްެއަޒްލީމްެ
ވިހާފައިވަނީ

ެޙަސަން

ެއަޒްލީމް

ެއާއި

ެޝަޛްރާ

ެއިބްރާހީމް

ެ23

ެމާރޗް

ެެެެެެެެެެެެ2008

(ެ 16ރަބީޢުލްއައްވަލްެެ )1429ގައިެކައިވެނިކުރިތާެހިޖުރީެގޮތުންެ(ެ 6ހައެއް)ެމަހާއިެ(ެ 29އޮނަތިރީސް)ެ
ދުވަހުންކަމާއި ެއަދި ެެ 15އޮކްޓޯބަރ ެެ 15(ެ 2008ޝައްވާލް ެެ )1429ގައި ެޝަޛްރާ ެއިބްރާހީމްެ ،ޝީންެ
އަލްެއަޒްލީމްެވިހާފައިވަނީެއެދެމީހުންެެ 9ޖޫންެެ 05(ެ 2008ޖުމާދިލްެއާޚިރުެެ)1429ގައިެވަރިވިތާެެ02
ނާތީ ،ޝަޛްރާެއިބްރާހީމްެ ،ޝީންެއަލްެއަޒްލީމްެ
(ދޭއް)ެމަހާއިެ(ެ 19ނަވާރާ)ެދުވަހުންކަންެއެނގެންެއޮން ެ
ގެމަތިންެ،ޤާނޫނުެނަންބަރު
ވިހާފައިވަނީެއިސްލާމީެޝަރީޢަތުގައިެކަނޑައެޅިފައިވާެއުޞޫލާެއެއްގޮތްވާ ެގޮތު ެ
(ެ 4/2000ޢާއިލާއާބެހޭ ެޤާނޫނު) ެގެ ެެ 52ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެދަރި ެލެއްވުމުގެެ
މުއްދަތުގައިކަންެއެނގެންެއޮންނަެއޮތުމެވެެ .
(ރ)ެހަތަރުވަނަެކަމަކީެ،ޙަސަންެއަޒްލީމާއިެޝަޛްރާެއިބްރާހީމްއާއިެދެމީހުންެކާވެނިެޢަޤްދުކުރިތާެ
ހަމަސްފުރައިެވިހާފައިވާ ެޝީންެއަލްެއަޒްލީމްއަކީެޙަސަންެއަޒްލީމްގެެކުއްޖެއްެނޫންކަމަށްބުނެެެ ،ނަސަބުެ
އިެ
ރަންެއެދޭކަމަށްެޙަސަންެއަޒްލީމް ެހުށަހެޅިެނަމަވެސްެ،އިސްލާމީެޝަރީޢަތުގަ ެ
ނަފީކުރުމައްޓަކައި ެލިޢާންކު ެ
އިެ
ޢާނު ެދެވެނީ ެވަކި ެއުޞޫލުތަކެއްގެމަތިން ެއަދި ެވަކި ެޝަރްޠު ެތަކެއް ެފުރިހަމަވެގެންކަމަށްވެފަ ެ
ލި ެ
އެއުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ،ޢާއިލާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 82ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކުއްޖެއްގެ ެނަސަބުެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ނަފީކުރަން ެބޭނުންވަނީނަމަެ ،ކުއްޖާ ެވިހޭ ެތާރީޚުން ެފެށިގެން ެ(ެ 1އެކެއް) ެމަސް ެދުވަސްތެރޭގައި ެކޯޓަށްެ
ޔަެ
ންވެ ެދި ެ
ސަބު ެނަފީކުރުމަށްެ ،ބަޔާ ެ
ވާނޭކަމަށް ެބަޔާންކޮށްފައި ެއޮތް ެއިރުެ ،ބުނެވިދިޔަެކުއްޖާގެ ެނަ ެ
ހުށަހަޅަން ެ
އެނގެން ެއޮތުމާއިެ ،ޢާއިލާއާބެހޭެ
މުއްދަތުގެ ެތެރޭގައި ެޙަސަން ެއަޒްލީމް ެމައްސަލަ ެހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ެ ެ
ޤަވާޢިދުގެ ެެ 82ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާ ެމުއްދަތު ެފާއިތުވުމަށްފަހުެ ،ކުއްޖާގެ ެނަސަބު ެނަފީކުރުމުގެެ
މައްސަލައެއް ެކޯޓުން ެބަލައިދެވޭނީ ެއެ ެކުއްޖަކު ެވިހާފައިވަނީ ެއެކުއްޖެއްގެ ެނަސަބު ެނަފީކުރެވޭ ެމީހާއާއެކުެ
ންެ
ކާވެނި ެކުރިތާ ެ(ެ 06ހައެއް) ެމަސްދުވަހުގެ ެކުރިން ެނުވަތަ ެވަރިކުރިތާ ެ(ެ 01އެކެއް) ެއަހަރު ެފަހުންކަ ެ
މަށް ެޢާއިލާއާބެހޭ ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 82ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިެ
އެނގޭ ެލިޔުންތަކާއެކު ެކޯޓަށް ެހުށަހެޅުމުންކަ ެ
އި ެމި ެމައްސަލައިގައި ެހުށަހެޅިފައިވާ ެލިޔެކިޔުންތަކަށާއި ެޝީން ެއަލް ެއަޒްލީމްެ
ބަޔާންކޮށްފައިއޮތް ެއޮތުމަށާ ެ
ވިހާފައިވަނީ ެޝަޛުރާ ެއިބްރާހީމް ެއާއި ެޙަސަން ެއަޒްލީމްއާ ެދެމީހުން ެކައިވެނިކުރިތާ ެހިޖުރީ ެގޮތުން ެެ06
ކަން ެއެނގެން ެއޮތް ެއޮތުމުގެ ެމައްޗަށް ެރިޢާޔަތްކުރާއިރުެ ،މިެ
(ހައެއް) ެމަހާއި ެ(ެ 29އޮނަތިރީސް) ެދުވަހުން ެ
ކަން ެއެނގެންެ
މައްސަލައަކީ ެޝަރްޢީ ެހަމަތަކުގެމަތިން ެލިޢާންކުރެވޭގޮތަށް ެއޮތް ެމައްސަލައެއް ެނޫން ެ
އޮންނައޮތުމެވެެ .
ެެ ެ
މް ެ
ޙުކު ެ
ނު ެސަބަބުތައް ެއެގޮތަށް ެހުރުމުންެ ،ފެމިލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރުެެ
އިސްވެ ެބަޔާން ެކުރެވު ެ
290/Fm-C/2011

ެޤަޟިއްޔާގައި

ެކޮށްފައިވާ

ެޙުކުމާއި

ެހައިކޯޓުގެ

ެނަންބަރެެެެެެެެެެ

ެ (MISL)95-CR/INDIV/2011/399ނިންމުން ެޝަރްޢީ ެއަދި ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފުކަމަށްެ
ކަނޑައެޅޭނެ ެތަނެއް ެނެތްކަމަށް ެމި ެމައްސަލަ ެބެލި ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެފަނޑިޔާރުންނަށްެ
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ނެެ
ގެ ެނަންބަރުެެ 290/Fm-C/2011ޤަޟިއްޔާގެެޙުކުމަށްެބަދަލުެގެންނަންޖެހޭ ެ
ެނިންމުމަށާއިެފެމިލީެކޯޓު ެ
ތަނެއްނެތްކަމަށް ެކަނޑައަޅައި ެފެމިލީ ެކޯޓުގެ ެނަންބަރު ެެ 290/Fm-C/2011ޤަޟިއްޔާގެ ެޙުކުމަށްެ
ތާއީދުކޮށްެމައްސަލަެނިންމީއެވެެ ެ.
ެ
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