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ހދ.މަކުނުދ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
މަކުނުދ ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ35/B17C/2020 :
ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް :ނަސަބު ސާބިތުކުރުން
މައްސަލަ އައިގޮތް :ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުން
ނިމުނު ތާރީޚް 11 :އޭޕްރިލް 2221

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް 22 :އޮކްޓޯބަރ 2222

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

ޢަބްދުލްޣަފރު މުޙައްމަދު (ޣަފރު)

ވައިޓްވިލާ ،ހދ .މަކުނުދ

ވައިޓްވިލާ ،ހދ .މަކުނުދ

70

A154829

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް:
ނަން(އާންމު ނަމާއިއެކު)

ދާއިމީ އެޑްރެސް

މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް

އުމުރު

ދ.ރ.ކ ނަންބަރ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން (މުޙައްމަދު
ޙުސައިން)

ރަތްފުސްގެ ،ހއ .ހޯރަފުށި

ވައިޓްވިލާ ،ހދ .މަކުނުދ

44

A076113

ދަޢުވާގެ ޚުލާޞާ:
ބތުކުރުމަށް އެދި ،ހދ.މަކުނުދ ވައިޓްވިލާ
ށ ރަތްފުސްގެ މުޙައްމަދު ޙަސަންގެ ނަސަބު ސާ ި
މި މައްސަލައަކީ ،ހއ.ހޯރަފު ީ
ޅމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.
ޢަބްދުލްޣަފރު މުޙައްމަދު ހުށަހެ ު
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ޢތް ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ރިޕޯޓް
ޝަރީ ަ

ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޢަބްދުލްޣަފރު މުޙައްމަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ،ހއ.ހޯރަފުށީ ރަތްފުސްގެ
މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ ނަސަބު ސާބިތު ކުރުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި ،މިމައްސަލަ ހުށަހެޅީ މުޙައްމަދު
ޙުސައިން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިރަށަށް އައިސް ޢަބްދުލްޣަފރު މުޙައްމަދުގެ ގެއަށްގޮސް" ،ތިމަންނާގެ ބައްޕައަކީ ތިއީ"
ކަމަށް ޢަބްދުލްޣަފރު ގާތުގައި ބުނެފައިވާތީކަމަށާއި ،އަދި އެމަޢުލމާތު މުޙައްމަދު ޙުސައިން އަށް ލިބިފައިވަނީ
މުޙައްމަދު ޙުސައިންގެ މަންމަ އަދި ޢަބްދުލްޣަފރުގެ ކުރީގެ އަނތްބެއް ކަމަށްވާ ފަރީދާ ޙަސަންގެ ފަރާތުންކަމަށް
ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި ،މިދުވަހާއި ޖެހެން ދެންވެސް މިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލމާތެއް މީގެ ކުރިން އޭނާއަށް ލިބިފައެއްނުވާ
ކަމަށާއި،ފަރީދާ ޙަސަން ވަރިކުރިފަހުންވެސް ފަރީދާ ޙުސައިންއާއި އަންހެންދަރި އަސްމާއާވެސް ބައްދަލުވެފައިވާއިރު،
މިކަމާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލމާތެއް އޭނާއަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އޭނާ އެދެނީ މުޙައްމަދު
ޙުސައިންގެ ބައްޕައަކީ ކާކުތޯ ޔަޤީން ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާއި،
 .2މިމައްސަލައިގެ

ވަށައިގެން

ހުރި

ކަންކަމަށް

ނަޛަރު

ކުރާއިރު،

މިމައްސަލައަކީ

ނަސަބު

ސާބިތު

ކުރުމުގެ

މައްސަލައަކަށްވެފައި ،ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ދައުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ނަސަބު ސާބިތު ކުރުމަށް އެދޭ
ދަރިއަށް ވުމަކީ އެއްވެސް އުސލަކުން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނން ކަމަށްވާއިރު ،ނަސަބު ސާބިތު ކުރުމުގެ
މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ އެދަރީގެ މަންމަ ކަމަށްވާއިރު ،އެއީ އެދަރީގެ ޙަޤީޤަތް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ
ފަރާތަކީ އެއީ ކަމަށްވާތީ ކަމަށާއި،
 .3މުޙައްމަދު ޙަސަންގެ މަންމަ ކަމަށްވާ ހއ.ހޯރަފުށީ ރަތްފުސްގެ ފަރީދާ ޙަސަން ނިޔާވެފައިވާކަން ،ޝަރީޢަތުން
ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ހޯދިފައިވާތީއާއި ،މިވަގުތު މުޙައްމަދު ޙަސަން އަކީ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށް ދަރިންލިބިފައިވާ
ބާލިޣްވެފައިވާ ބޮޑު ފިރިހެނެއް ކަމުން ،މުޙައްމަދު ޙަސަންގެ މަންމަގެ ބަހެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި ނަސަބު ސާބިތު
ކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުދެކޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .4އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން ނަސަބު ސާބިތު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް
ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މުއްދަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާނީ އެމުއްދަތަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް
ފާއިތު ވުމުން ކަމުން ،މިމައްސަލަ ނުހިންގޭނެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ޙުކުމް:
ދެންފަހެ ،މިމައްސަލައިގެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްކަމަށްވާ ފަރީދާ ޙަސަން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ނިޔާވެފައިވާކަމަށް މަޢުލމާތު
ނތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި،މިގޮތުގެ މަތީން ޙުކުމްކޮށް މިޤަޟިއްޔާ
ތނެއް ެ
ދނެ ަ
ރށް ކުރިއަށް ގެން ާ
ލިބިފައިވާތީ ،މިމައްސަލަ އިތު ަ
ނިންމީމެވެ.
 70ރަމަޟާން 4114
 41އޭޕްރިލް 4744
މިޤަޟިއްޔާ ބަލައި ނިޔާކަނޑައެޅީ

މުޙައްމަދު އިޙްސާން
ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް
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