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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒު ފަހުމީ{ ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މި  9ކޮމިޓީގެ  ރީ  އަޝިޖުޑީ.  عليكم  السالم ކޮމިޓީގައި  ފެށުނީ.  ބައްދަލުވުން  ފޮނަދޫ    ވަނަ  ތިއްބެވީ  މި  ވަގުތުގައި 

ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު، 

ނިހާދު، މުޙައްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  މެންބަރު    ފޭދޫ  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު 

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، މަތިވެރި ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު އަދި އަޅުގަނޑު މާފަންނު  هللا ޢަބްދު

ކޮންޓްރިބިއުޝަން   ކޮމިޓީއަށް  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިތުރުން  ފަހުމީގެ  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުތުރު 

ވަރަށް  ފޯރު މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ތުޅާދޫ  ޙުސައިން  ޙިސާން  އިންނެވީ  ވަޑައިގެން  ޓަކައި  ކޮށްދެއްވުމަށް 

ތުގެ  އަބޮޑަށް މަރުޙަބާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ މިއަދު ވެސް މަދަނީ އިޖުރާ

މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ކުރިއަށް ހުއްޓާލި،    ބިލުގެ މަސައްކަތް. އިއްޔެ އަޅުގަނޑުމެން ފެށިގެން  ހިސާބުން    ނިންމާލި 

އަޅުގަނޑުމެން ފަށަންޖެހެނީ. އަރިމަތީގައި މި އޮންނަނީ، އެދިފައިވާ ފަރުވާ މެނުވީ    ންވަނަ މާއްދާއި  39ގެންދާނަން.  

ބަޔާންކޮށްފައި  .ނަގައިނުދިނުން އެހެންގޮތަކަށް  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނެއްގައި  ޝަރީޢަތަށް  އެހެން  ހިނދަކު  ނުވާހާ 

ފަރުވާއާ  އެދިފައިވާ  ޚަސްމަކު  ނިންމުމުގައި  މައްސަލައެއް  އެދުނު    ހުށަހެޅޭ  ޚަސްމަކު  ނުވަތަ  ފަރުވާއެއް  ތަފާތު 

އަދި ދަޢުވާއެއް ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ    .ނުވާނެއޭ  ފަރުވާގެ އިތުރުން އެހެން ފަރުވާއެއް ދިނުން ކަނޑައަޅައިގެނެއް

ނަގައިނިދުމަށް    ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބަދަލު  ތެރެއިން އަނެއް ޚަސްމު ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ  ބަދަލުގެ

ނުވާނެއޭ އެ ކަނޑައަޅައިގެން  ގެނެއްސިން.  ބަދަލެއް  ކުޑަ  ސުރުޚީއަށް  އަރިމަތީ  މާއްދާގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އީ  . 

ދެން ބަދަލުކުރީ.  މިގޮތަށް  ނަގައިނުދިނުން  މެނުވީ  ފަރުވާ  މެނުވީ    .ފުކުރައްވާމާ،  އެދިފައިވާ  ފަރުވާ  އެދިފައިވާ 

ބަދަލުކޮށްލެވުނީ. ދެން    ނުދިނުން ފެނުނީ. ނަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތް ރަނގަޅު  ވަނަ މާއްދާ އޮތް  39މިގޮތަށް  ށް 

މައްސަލަ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގައި    ނަ މާއްދާ. އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީވަ  40އިގެން ކުރިއަށް.  ދެން އޮތް މާއްދާއަ 

ގާނޫނުގެ   މި  ހިންގަންވާނީ  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  މާއްދާ  4ތަރުތީބުކުރުން. ކޯޓަށް  މާއްދާގައި    5އާއި    ވަނަ  ވަނަ 

އެކަށީގެ އަދި  ހަރުދަނާ  އިސްކަންދިނުމާއެކު  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤުޞަދުތައް  އަވަސްމިނެއްގައި  ބަޔާންކުރާ  ންވާ 

މަތިންނޭ ގޮތެއްގެ  އިސްކަންދެވޭނެ  ކަނޑައެޅުމަށް  ގޮތެއް  ކަންކަންމައްސަލައާމެދު  އަންނަނިވި  އެގޮތުން  ކުރުމުގެ    . 

މަތިކުރެއޭ ކޯޓުތަކާ  ގާނޫނުން  މި  ހިނގަމުންދާއިރު  ޒިންމާ  )ހ(، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް  . އާދެ! އޭގައި މާއްދާގެ 

ހިމެ ފަރާތަމައްސަލައިގައި  އަނެއް  ފަރާތުން  އެއް  ޚަސްމުން  އެށްނޭ  )ށ( އް  ބާރުއެޅުން.  ދިނުމަށް    ބާރުލުން 

ދުރާލަ  އަޑުއެހުންތައް  ޝަރީޢަތުގެ  ގޮތަކަށް  ނުދާނޭ  ދިގުލައިގެން  )ނ(އި  މައްސަލަތައް  ދަޢުވާގައި    ތާވަލުކުރުން. 
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ނުކުތާތަކާއި ގާނޫނީ  ދުރާލަ،  ހިމެނޭ  )ރ( ޝަރީޢައި  ވާގިއާތައް  މައްސަލަތަކަކީ    ތަކާދެނެގަތުން.  ނިންމޭނެ  ނުލައި 

މަޝްވަރާކޮށްގެން    ،ކޮބައިކަމާއި މެދުގައި  މައްސަލަތަކަކީ  ޙަޚަސްމުންގެ  މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ  އްލުކުރުމަށް 

 ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުން. އާދެ! ޙިސާން. ، ކޮބައިކަމާއި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ސާން ޙުސައިން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙި

މީނދަ އަޅުގަނޑަކަށް    އަޅުގަނޑަށް  އެ  ދެނެގަތުން  ކޮބައިކަން  މައްސަލަތަކަކީ  ނިންމޭނެ  ނުލައި  ޝަރީޢަތަކާ 

ރ. މިހާރު ޚަސްމުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން އެ ސެޓްލްމަންޓަކަށް  އަ ނުވޭ ވައި އިޓް އިޒް ހި  އަންޑަސްޓޭންޑެއް

ނިންމުން އަޅުގަނޑަށް އެބަ އެ ކޮންސެޕްޓް އަންޑަސްޓޭންޑްވޭ. އެކަމަކު    ޒޮލިއުޝަންގެރިޕިއުޓް  ޑިސްދިނުން ނުވަތަ  

އެ ނިންމެނީ އެއެއް    ތޯނެއްކިހި  ޕްލަސްޝަރީޢަތަކާ ނުލައި ނިންމޭނެ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ކިހިނެއްތޯ ކަނޑައަޅާނީ  

ނޭނގެ އަޅުގަނޑަކަށް  ކޮންސެޕްޓެއް  އެ  ސެކްރެޓަ   .އަޅުގަނޑަކަށް  އަޅުގަނޑު  ބޭފުޅުން  ރިއޭދެން  ތި  ޓުން 

ފަހަތްކޮޅު. މި ޝަރީ ބިލުގެ  އޮތްތޯބައްލަވާލައްވާފައިތޯ އޮތީ  އެއްވެސް އެއްޗެއް   ؟ޢަތާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ 

ސަ އަޅުގަނޑަކަށް އަންޑަސްޓެންޑެއްޗްކޮށްލަދެއްވަފާނަރއަޅެ  ވެސް  ކަމެއްކަމެއް  ހިނގާ  ކިހިނެއް  ނުވޭ.    ންތޯ. އެއީ 

އަސްލު ދެއްތޯ  އަންނާނެތާ  ހަމަ ޙުކުމެއް  ނިންމާފައި  ވާހަކައެއް  އޭގެ ފަހަތުގައި އެ   .ޑިސްޕިއުޓް  އެ    . ނޫންތޯ  އޮތީ 

މަޝްވަރާކޮށްގެން  ގެ  ޚަސްމުން ދެނެގަތުން.  ޙަމެދުގައި  ކޮބައިކަން  މައްސަލަތަކަކީ  މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ  އްލުކުރަން 

އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަ  އާދެ!  ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި ނިންމުމެއް ނޯންނާނެ.  އާދެ!  އެއީ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ދެއްތޯ.  

ފަހަތުކޮޅުގައި އެކަހަލަ  ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިސާލަކަށް މި    އެއީ ކޯއްޗެއް  މަ ނޭނގެއަސްލު އަޅުގަނޑަށް ހަ ބިލުގެ 

 .މަފްޙޫމެއް ގެނެއްސަ އޮތީތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޕާކު ދެނެގަތުމަށް.    ގައިކޮށްލީ އޭ.ޖީއާ މަޝްވަރާކޮށްލަން އޭ )ރ( އަޅުގަނޑުމެން  މަފްޙޫމް ރަނގަޅަށް  އޮތް  ގެނެއްސަ 

ވަނަ މާއްދާގައާއި    4ދެނެގަތުން. )ޅ( މި ގާނޫނުގެ    )ބ( ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހިންގޭނޭ ގޮތްތައް

މައްސަލަތައް    5 އަވަސްމިނެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ޓަކައި  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤުޞަދުތައް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

އެޅުން. އެހެންވީމާ،   ފިޔަވަޅުތައް  ވެސް  އެނޫން  އަޅަންޖެހޭ  މި  ވަނަ މާއްދާގައި އަޅުގަނޑު ދެން  40ނިންމުމަށް  މެ 

އެއްބަސްވެވޭ.   ކޮމިޓީއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އަކުރުތަކެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ޚަސްމުން    41ދަންނަވާލި  މާއްދާ.  ވަނަ 

ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް    އްގައި މަދަނީ ދަޢުވާއެ  .ހެޔޮނިޔަތުގައި ޢަމަލުކުރުން. އެއީ އަރިމަތި ސުރުޚީ
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ޢަމަލުކުރަ ޚަސްމުން  މައްސަލައިގެ  ގާނޫނުގެ  އެ  މި  އަދި  ހެޔޮނިޔަތުގައި  މާއްދާގައާއި    4ންވާނީ  ވަނަ    5ވަނަ 

ނެގެހެއްޓުމަށޭ މަޤުޞަދުތައް  ބަޔާންކުރާ  އާމާއްދާގައި  މާއްދާއެއް ން .  ނެތް.    މު  ފަރުވާލެއް  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

މާއްދާ. އެއީ އިޖުރާ   42  ރަނގަޅު. ހުށަހެޅޭނެ    އެއީ.  ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގުން. އަރިމަތީ ސުރުޚީ  ތުއަވަނަ  ކޯޓަށް 

އިޖުރާ އިޖުރާއަދަޢުވާއެއްގެ  އެ  ފުރިހަމަނުވާނަމަ  ފުރިހަމަކުރުމަށާއިއަތު  ހުށަހެޅޭ    ދަޢުވާއަކާ   ،ތެއް  ގުޅިގެން 

ކަމާ   ،ލިޔެކިޔުމާއި ވެސް ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު    ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެނޫން 

ލިބިގެންވެއޭ ކޯޓަށް  އެހެންވީމާ،  ބެހޭ  އޮތުމުން    42.  ހިސާބެއްގައި  އެހެން  ގޮތެއްގައި  ތަފުސީލީ  މާއްދާ  ވަނަ 

އޮތީ އެއާމެދު ފަހުން ވިސްނަން.   ކޮށްލާފައި މިކަމަކު ޕާކުއަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާ އުނިކުރުމަށް ބޮޑަށް ފެންނަނީ. އެ

ވަނަ މާއްދާ. ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ހާލަތުގައި ފިޔަވަޅުއެޅުން އަރިމަތީ ސުރުޚީގައި    43ދެން  

ގައި ބޭނުންކުރާކަމުގެ  ޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުއިނީ. ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކު ޝަރީ

ފަނޑިޔާރަށް   ކަމެއް  އެފަދަ  މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ  ނުވަތަ  ހިނދެއްގައި  ހުށަހަޅައިފި  ކޯޓަށް  ޝަކުވާއެއް 

ގާނޫނުގެ   މި  އެ ޚަސްމަކާމެދު  ފިޔަވަޅު  42ފާހަގަވެއްޖެނަމަ  ދަށުން  މައްސަލަ   ވަނަ މާއްދާގެ  އިޚްތިޔާރު    އެޅުމުގެ 

ކަމަށް.    ވަނަ މާއްދާ މިގޮތަށް ބޭއްވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ  43އެހެންވީމާ،    .ންވެއޭބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެ

ސުރުޚީ  44 މާއްދާ، އަރިމަތީ  ފިޔަވަޅުއެޅުން  :ވަނަ  ފަރާތްތަކާމެދު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނެތް  އެއްވެސް    .އަސާސެއް 

ގާނޫނުގެ   މި  ފަރާތްތަކާމެދު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނެތް  ފިޔަވަޅު  423އަސާސެއް  ދަށުން  މާއްދާގެ  އެޅުމުގެ    ވަނަ 

ކޯޓުގެ    ،ވަނަ މާއްދާ  45  .ކަމަށް  . މި މާއްދާ ބޭއްވުމަށް ފެންނަ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއޭ

ކެނޑުން ޙުރުމަތް    .ޙުރުމަތް  ކޯޓުގެ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މަރުޙަލާއެއްގައި  އެއްވެސް  ޝަރީޢަތެއްގެ  ހިނގަމުންދާ 

ފިޔަވަޅުކެ ދަށުން  ގާނޫގެ  ކޯޓުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތަކާމެދު  އެ  ހިންގައިފިނަމަ  ޢަމަލެއް  އެޅުމުގެ    ނޑޭފަދަ 

ވަނަ    1ސް،  ސާތިޚުވަނަ ބާބު. ކޯޓުތަކުގެ އި  4.  45. ރަނގަޅު  އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއޭ

އިޚު ކޯޓުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތައް.  ސް  ސާތިބައި.  ކޯޓުތަކުގެ 46ލިބިދޭ  ވަކިވަކި  އި  ،  ސް.  ސާ ތިޚުމަދަނީ 

އެހެން ގާނޫނުގައި  މި  ގާނޫނުގެ    )ހ(  މި  ހިނދަކު  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ބަޔާންކުރާ    2ގޮތަކަށް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ހަމަ  46އަޅުގަނޑުމެން    ،ކޯޓުތަކަށް އާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މަސައްކަތްއިވަނަ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަމުންދިޔައީ.  ގައި 

މި   އަދި  ޖެހެނީ.  މި  ނިންމާލަން  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  މިއަދު  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާހިސާބުން  އެހެންނަމަވެސް، 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   .މާއްދާއަށް ވަކި ގޮތެއް ނުނިމޭ. މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ

_______________ 
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