ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު04/Q5C/2018 :

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

f

ރަތަފަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ04/Q5C/2018:

ރިޕޯޓް ނަންބަރQ5C/2018/06 :

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ހިބަ އަނބުރާއަތުލުން
މައްސަލަ އައިގޮތް :ޢާއިލީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން
ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް:

1439 D 16
 04ޖަނަވަރީ 2018

ނިމުނު ތާރީޚް:

1439 E 25
 12ފެބުރުއަރ ީ 2018

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް :
ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

މަރްޔަމް ރަޙުމަތު

ގދ.ރަތަފަންދ/ނމާގެ

ކ.މާލެ/މ.ރީޝާވިލާ

ޢުމުރު ދ.ރ.ކ ނަމްބަރ
82

A097284

ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތް :
ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

ފާތުމަތު ޝާދިޔާ

ގދ.ރަތަފަންދ/ނމާގެ

ކ.މާލެ/މ.ރީޝާވިލާ

ޢުމުރު ދ.ރ.ކ ނަމްބަރ
49

A060093

ދަޢުވާގެ ޚުލާސާ:
މި މައްސަލައަކީ މިކޯޓުގެ ނަންބަރު 03/Q5C/2009-:ޤަޟިއްޔާއިން ހިބައިން ދީފައިވާ ހިބަ އަނބުރާ
އަތުލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލމާތު:
 ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
 ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ.


ނމާގެ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

 ހިބައިންދިން މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 03/Q5C/2009 :ޤަޟިއްޔާ ގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ
ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ
ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް  /ރަތަފަންދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ  /ފެކްސް ނަންބަރ / 6840057 :ފޯނު ނަންބަރ6840151 :

South huvadhoo Rathafandhoo Magistrate Court / Rathafandhoo / Maldives / Phone number: 6840057 / Fax
number: 6840057 E-mail: gdh.rathafandhoo@judiciary.gov.mv
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ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު04/Q5C/2018 :

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މަރްޔަމް ރަޙުމަތު ގެ ބަދަލު މިރަށު ރޯޒްވިލާ ފައިސަލް ޝަރީފު ހަމަޖެއްސި
ފޯމް
ދަޢުވާކުރާފަރާތުގެ ވާހަކަ:
މަޙުޟަރު  B3/27ގެ  66ޞ.
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ވާހަކަ-:
ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 30 (HMC-A/2018/132 :ޖަނަވަރީ ) 2018
މެސެޖާއެކު ފޮނުއްވާފައިވާ މިރަށު ނމާގެ ފާޠިމަތު ޝާދިޔާގެ ބަޔާން.
ހެކިންގެވާހަކަ-:
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1މިއީ ،ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ހިބައެއް އަނބުރާ އަތުލައި މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމާއި ،މިހިބައިގެ މައްޗަށް މިރަށު/ނމާގެ އޭ ކިޔާ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ
ތަންތަނާއި ،ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަން ލިބި ހިބަ ލިބުނު ފާތުމަތު ޝާދިޔާގެ ނަމުގައި މިގޯތީގެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓުރީ ހެދިފައިވާކަން ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު-:
 IR-420/2014/09ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓުރީން އެނގެން އޮންނަކަން.
 .2ބިމާބެހޭ ޤާނނު ޤާނނު ނަންބަރ 1/2002 -:އާއި ،މިޤާނނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެއްވެސް
ޤަވާޢިދެއްގައި ހިބަ ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ އަތުލުމާމެދު ވަކިގޮތެއް ބަޔާންވެފައި ނެތްކަމާއި ،ޤާނނު
އަސާސީއާއި ޤާނނުގައި ވަކިގޮތެއް ބަޔާންވެފައި ނުވާކަންކަމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަމެއް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުން ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެކަން ޤާނނު އަސާސީގެ  142ވަނަ
މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި މައިން ބަފައިން ދަރިންނަށް ދީފައިވާ ހިބަ
އަނބުރާ އަތުލުމާމެދު ދެރައުޔެއްވާކަން.
 .3ފުރަތަމަ ރައުޔު -:ބައްޕަ އަކު ދަރިއަކަށް ދީފައިވާ ހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ .މިއީ
މާލިކީ ޝާފިއީ ހަންބަލީ މަޒުހަބުގެ ޖުމްހރު ފިޤުހުވެރިންގެ ރައުޔެވެ .މިބޭފުޅުންގެ ދަލީލަކީ އިބުނު
ޢައްބާސްގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ރަސލު ﷲ

صلى اهلل عليه وسلم

ހަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެَ { .ال َ َِي ُّل

ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓް  /ރަތަފަންދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ  /ފެކްސް ނަންބަރ / 6840057 :ފޯނު ނަންބަރ6840151 :

South huvadhoo Rathafandhoo Magistrate Court / Rathafandhoo / Maldives / Phone number: 6840057 / Fax
number: 6840057 E-mail: gdh.rathafandhoo@judiciary.gov.mv
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ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު04/Q5C/2018 :

ِل َّلر ُجلِ َأ ْن يُ ْع ِط َي ع َِط َّي ًة ُ َُّث يَ ْرجِ ُع ِفهيَا إالَّ إل َو ِ َإِل ِفميَا يُ ْع ِطي َو َ َِل ُه} ބައްޕައަކު ދަރިއަކަށް ދީފައިވާ އެއްޗެއް އަތުލުން ފިޔަވައި،
ِ
މީހަކު އަނެކާއަށް އެއްޗެއް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ ހިބައެއް ދިނުމަށްފަހު އަނބުރާ އަތުލުން ހުއްދަވެގެން
ނުވެއެވެ.

1

ޖުމްހރު ޢިލްމުވެރިން މިގޮތަށް އަނބުރާ އަތުލުމުގައި ޝަރުޠެއް ކުރައްވައެވެ .އެޝަރުޠަކީ އަގަށް
ބަދަލުއަންނަ ތަޞައްރަފްތަކެއް ނުކޮށް ހިބައިން ދިން މުދާ އޭނާގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަމުގައި ،އެބަހީ
ފުރިހަމަ ހިޔާޒަތުގެ ދަށުގައި ވުމެވެ .ހިބައިން ދިން މުދާ ވިއްކާލާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ރަހުނު
ކުރެވިފައިވާނަމަ އެހިބަ އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ހައްޤު ބައްޕައަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ.

2

ދެވަނަ ރައުޔު -:ދަރިއަކަށް ދީފައިވާ ހިބައެއް އަނބުރާއަތެއް ނުލެވޭނެއެވެ .މިއީ ހަނަފީ މަޒުހަބުގެ
ރައުޔެވެ .މިރައުޔުގެ ދަލީލަކަށް ނަންގަވާފައިވަނީ ޢުމަރުބުނު ޚައްޠާބުގެ ޤައުލެކެވެ" .ރަހިމުގެ ގުޅުން
ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ޞަދަގާތެއްގެ ގޮތުގައި ހިބައެއް ކޮށްފިނަމަ އެހިބައެއް އަނބުރާ އަތުލުން
ހުއްދައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެހިބައެއް ކުރީ އޭގެ މުޤާބިލުގައި އެއްޗެއް އޭނާއަށް ލިބުމުގެ ބޭނުމުގައި
ނުވަތަ އެދުމުގައި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެކަމެއް ނުވިނަމަ އެބަހީ މުޤާބިލެއް ނުލިބުނުނަމަ އެ އަނބުރާ
ގެނައުމާއި ނުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތީ އެ އެއްޗެއް ދިން މީހަކަށެވެ".

3

އިމާމް ސަރުޚަސިއްޔު

ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ދަރިއަކަށް ދީފައިވާ ހިބައެއް އަނބުރާ އަތުނުލެވޭނެކަން ދަލީލުކުރާ ދަލީލެއް
ކަމުގައެވެ.

4

 .4އިސްވެ ދެންނެވުނު ނައްސުތަކުގައި ބައްޕަ ދަރިއަކަށް ދީފައިވާ ހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމުގެ ވާހަކަ
އައިކަމުގައި ވިޔަސް މިއީ ޖުމްލަކޮށް މައިން/ބަފައިން ދަރިންނަށް ދީފައިވާ ހިބަ އަތުލުމުގެ ހުކުމްތައް
ބަޔާން ކުރާ ބަޔާން ކުރުމެއްކަމާއި ،މިހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމާމެދު ފާޠިމަތު ޝާދިޔާ އިޢުތިރާޟު
ކޮށްފައި ނުވާކަން އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުން އެނގެން އޮންނަކަމާއި ،ފާޠިމަތު ޝާދިޔާ ގެ
މައްޗަށް ޤާނނު ނަންބަރ 28/76 -:ގައިވާ ފަދަ ދަރަންޏެއް ނެތްކަން ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު-:
 31( 144-IS/2018/467ޖަނަވަރީ  )2018ފެކުސް މެސެޖުން އެނގެން އޮންނަކަން.

މޒީ "الجامع الصحيح" ()2132
ތރު ި
އވަނީ ި
އވާފަ ި
ރ ް
 -1ރިވާކު ަ

އަދި ހަސަން ދަރަޖައިގެ ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްކަމަށް ލިޔުއްވާފައި .ޞައްޙަ

ކުރެއްވީ އިބުނު ޢަބްދުލް ބައްރު "االستذكار" ( ،)244/6އަދި އިބުނުހަޖަރު "فتح الباري" ( ،)251/5އަދި އަލްބާނީ "إرواء الغليل"
1624
ނ
ކމު ް
ގޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައް ަ
މގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމާ ު
ނއު ު
ބރާ ގެ ަ
ބގެ ފިޤުހު ފޮތެއް)  -:ހިބަ އަ ު
 -2ޝަރަހު އަލްކަބީރު ( 111/4މާލިކީ މަޒުހަ ު
ނ
ކރުމަކު ް
އށް ބަދަލު ު
ދ ފައިސާ ަ
ކން ނުވަތަ މު ާ
ހދިޔާއަ ު
ކމަކުން ނުވަތަ ަ
ދނުމަކުން ،ނުވަތަ ވިއް ު
ބއިން ދިން މުދާ ލިބުނު މީހާ ި
އވެ .ހި ަ
ވ ެ
ފއި ެ
ލިޔުއްވާ ަ
ވއެވެ.
ޠ ެ
ނވުން ޝަރު ު
ފއް ކޮށްފައި ު
އރަ ެ
ވން ފަދަ ތަޞަ ް
ފއި ު
ބަދަލުކޮށް ަ
ނގެ الموطأ 1091/4
ރއްވީ މާލިކު އެކަލޭގެފާ ު
 -3ރިވާކު ެ

ސއްޔު 49/12
ޚ ި
ސރު ަ
 -4އަލްމަބުސޠުއް – އަސަރު ަ
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South huvadhoo Rathafandhoo Magistrate Court / Rathafandhoo / Maldives / Phone number: 6840057 / Fax
number: 6840057 E-mail: gdh.rathafandhoo@judiciary.gov.mv

ޝަރީއަތްލިޔާ  - 16/B2ޞަފްޙާ 188

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު04/Q5C/2018 :

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 .5ހިބައިން ދީފައިވާ މުދަލުގެ ޒާތަށް ނުވަތަ އެ އެއްޗެއްގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނަ ތަޞައްރަފެއް
ކޮށްފައިނެތުން ހިބަ ރުޖޢު ކުރުމުގައި ޝަރުޠުވާކަން ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރ2001/HC-A/93 -:
ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސލަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮންނަކަން.
ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،މިހިބަ އަނބުރާ އަތުލުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިނެތުމާއި ،މުދަލުގެ ޒާތަށް ބަދަލު އަންނަ އެއްވެސް
ތަޞައްރަފެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ދެފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކުން ބުނެފައި ނުވާތީ ،މިކޯޓުގެ ނަންބަރު-:
03/Q5C/2009

އޔާއިން
ޤަޟި ް

ކޮށްފައިވާ

ހިބައިގެ

މުޢާމަލާތް

ބާޠިލުކޮށް،

މިއަދުން

ފެށިގެން

މިރަށު/ނމާގެ އޭ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިޔަކީ ނމާގެ މަރިޔަމް
ރަޙުމަތު (އައިޑީކާޑުނަންބަރ )A097284-:ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މިގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ
ނިންމީއެވެ.
މިޤަޟިއްޔާ ބަލާ ނިޔާކަނޑައެޅީ

ނިހާމް ރަޝީދު
ގދ.ރަތަފަންދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް
ޓ.ކ :އ.އޮފިސަރ ޝިމްލާ ޢަލީމަނިކު
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