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

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ފެށުނީ.  `.   ބައްދަލުވުން  މަދަނީ    8ކޮމިޓީގެ  ބައްދަލުވުން.  ދިރާސީ  އިޖުރާއަވަނަ  ބިލުގެ  ތުގެ 

މިނީ.  މަސައްކަތްކުރަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް  މަސައްކަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ތިއްބެވި    މިއަދު  ވަގުތުގައި 

ދާއިރާގެ  ،މެންބަރުންނަކީ ސިރާޖު  ފޮނަދޫ  މޫސާ  މެންބަރު  ދާއިރާގެގު   ،އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު   ރައިދޫ   އިއްޒަތްތެރި 

ރިޟާ ދާއިރާގެ  ،އިބްރާހީމް  ޢަބްދު  ކަނޑިތީމު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ ،  ޢަބްދުލްޙަކީމް  ޝަހީމްهللا އިއްޒަތްތެރި   ވެލިދޫ 

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  މެންބަރު  އަ ޝަފީޤް އަދި  هللا އިއްޒަތްތެރި  މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ    އިމްތިޔާޒު ޅުގަނޑު 

ތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތްކުރިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބައެއް މާއްދާތަކަށް ބަދަލުތަކެއް  އިޖުރާއަމަދަނީ  އި  ފަހުމީ. އިއްޔެގަ

އަނެއްކާ އެހެން ކަންކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީވެ އެކަން ސަމާލުކަމަށް  އޭގައި ގެނެވުނު. ގެނެވުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ހިނގާނެ   ވަނަ މާއްދާގައި މި  2ބިލުގެ    . އެއީ ގާނޫނު މިލަންއިދަންނަވަ ގާނޫނު އެ މައްޗަށް  ،  ކޯޓުތައް   ވަނީ މި 

އެހެން ތަރުތީބުން  އެ  ކޯޓުތައް  ބަދަލުކުރީ  ކޮންމެހެންއަޅުގަނޑުމެން  ކުރުމުން      ބަދަލުކުރި  އެ  ދެން  ނުލިޔުމަށް. 

ބެހޭ ވަކި މާއްދާއެއް އެބައޮތް.    މައްސަލަތަކާ  އެކަމަކުއޮންނަނީ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ވާހަކަ އަންނަ ބައެއް.  

ގާނޫނު   ވާހަކައެއް  އްމައްޗަށް ހިނގާނެ އެ މައްސަލަތައެ  މި  މާއްދާގައި ދެ  ދެ ކަންތައް މި ދެ  . އެހެންވީމާ، މި 

މިއެއީ  އޮންނާނީތީވެ   ޑްރާފްޓްކުރިއިރުގައި  މި  ހަމަ  އޮތީ    މި  ކަމަށް  ލިޔުއްވާފައި  އެގޮތަށް  ފާހަގަވަނީ.  ގަސްތުގައި 

އެބަޖެހޭ   ފުރަތަމަ  އެކަމަށް  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން  މިކަމަށް  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  އެޑްރެސްކުރަން. އަޅުގަނޑު 

އޮފް ރެ  ދޭނަން  ވަގުތުކޮޅެއް  ޑިސްކަސްކުރެއްވުމަށް.  އަލިއަޅުވާލުމަށް ޓަކައި  ވާހަކަދައްކާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކޯޑުގައި 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު    3ވަގުތު އިތުރަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި    އި މި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގަ

ޒަރީރު މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ،  މުޢިއްޒު،  ޙުސައިން.  ޢަލީ  މެންބަރު  މާއްދާއަށް  މިހާރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެވަނަ 

އޭގެ )ހ( މަދަނީ މައްސަލަތައް  އް.  ޗަށް ހިނގާނެ ކޯޓުތައިޞްލާޙެއް ގެނައީ. އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ މި ގާނޫނު އެ މައް 

. މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ބަލައިގަނެވެނީ.  ހިންގާ އެންމެހާ ކޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް މި ގާނޫނު ހިނގާނެއޭއި،  ބަލަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް    އިލާނަން. )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކާ އެކުގައި ދަންނަވަ  3

ތިސާސް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން  ޚުނަމަވެސް މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އި

ޙު ޙުކުމް އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުވާ ދެން މި  ކުކޮށްފައިވާ  އިސްތިޢުނާފީ ކޯޓެއްގައި އެ  މަކީ 

އިސްތިޢުނާފް  ބައި ކުރެވޭ  އިތުރު ނުވަތަ  ދަންނަވަނީ.  ހަމަވެފައި  މި  ޙުކުމެއް  ވީ  މުއްދަތު  އެ  ނަމަވެސް 

ބައި އިން ގޮތަށް.    އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އަދި މި ގާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ދެން ބާކީ އޮތް
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އިތުރުކޮށްލީ. އަދި އެހެންނަމަވެ އަޅުގަނޑުމެން  މީ  ސް އެގޮތަށް  އެއްބަސްވެވުނު ގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ  އިއްޔެ 

މިޞަމަޤު ކޮށްފައި  ވެސް  ޕާކް  ޓަކައި  ބަލައިލުމަށް  ވީ  ވަނީ   ދު  އިތުރުކޮށްލިކަމުގައި  އިން  މިހެން  ދެން  ނަމަވެސް. 

ފައްޓަންޖެހިފަ  މާއްދާ. އެހެންވީމާ، ކުރީ  އަލުން  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތެރެއިން  މަސައްކަތުގެ  ބާބަކީ  ދުވަހުގެ  އޮތް  އި 

މަފް ބާބު.  ރަދީފު.  ޙޫދެވަނަ  އަސާސް.  ޙޫމަފްމްތަކުގެ  މަފްގާމި    6މްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މި  ޙޫނޫނުގައި  މުތައް 

އެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ދެމެހެއްޓުމަށާއި   ބާބުގައި  އެގޮތުގައި  ގާނޫނުގެ އަސްލު  މި  މަޤު  ،ވަނީ  ގާނޫނުގެ  އެންމެ  މި  ޞަދު 

އެ    ،ވެސް ކިޔަންވާނީ   . މި ގާނޫނުގެ ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއެއް އޭށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގަލުކުރުމަސި ހާފުޅާމިނުގައި  

  7ބާއްވަން ފެންނަ ކަމަށް. އަނެއް މާއްދާ.    6އޮތް ގޮތަށް    . މި މަތިންނޭ  މުތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެ ޙޫމަފް

ސުރުޚީއަރި މަދަނީ    : މަތީ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ  ކަމަށް    ، 7  މައްސަލަ.މަދަނީ  މައްސަލަ  މަދަނީ  ނުވަތަ  ދަޢުވާ  މަދަނީ 

 ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ މަދަނީ  ސްސާތިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚު  ބުނެފައި އެ

ދެން  ދަޢުވާއަށޭ އޮތީ    7.  ދެން  ބާއްވަން.  އޮތީ  އެއްބަސްވެވިފައި  ކަމަށް  ސްޚަ  8މުން.  ސްޚަ.  8ރަނގަޅު.  މުން 

އެ އިޚު  ބުނެފައި  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ދަޢުވާއެއްގައި ސްސާ ތިވަނީ  މަދަނީ  އުފުލޭ  ކޯޓެއްގައި  ލިބިގެންވާ     

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ކަމަށް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް.  .    9ރަނގަޅު.    8  .ފަރާތްތަކަށޭ  ދަޢުވާކުރާ އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ އެންމެހާ

އެ  އިޚުވަނީ    ބުނެފައި  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ފަރާތަށޭސްސާ ތިމަދަނީ  އުފުލާ  ދަޢުވާ  ކޯޓެއްގައި  ލިބިގެންވާ  އެ     .

އުފުލާ ފަރާތާއި، އިތުރު ދަޢުވާ އުފުލާ   ދަޢުވާއެއް  ތެރޭގައި ދަޢުވާއެއް ފުރަތަމަ އުފުލާ ފަރާތާއި، ރައްދު  މާނައިގެ 

  ދަޢުވާ   : އަރިމަތީ ސުރުޚީ  10ވުމަށް އިޞްލާޙެއް ނެތް.  އް އާދެ! އެ މާއްދާ ވެސް އެގޮތަށް ބޭ   .ވެސް ހިމެނެއޭ  ފަރާތް

ފަރާތް.   ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައި އެ   ދަޢުވާ ލިބޭ  ބެލުމުގެ އިޚު  ލިބޭ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ   ލިބިގެންވާ  ސް ސާތިވަނީ 

ފަރާތަށޭ ދަޢުވާ ރައްދުވާ  ރައްދު  .ކޯޓެއްގައި  ގުޅިގެން  ދަޢުވާއާ  އުފުލާ  ތެރޭގައި، ފުރަތަމަ  މާނައިގެ  ދަޢުވާއެއް  އެ   

ދެންމެ    . އެ ދަޢުވާއެއްގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް ހިމެނެއޭ  ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެއް އުފުލާ ހާލަތުގައި 

ސުރުޚީ   11ދެންނެވި މާއްދާ ރަނގަޅު ކަމަށް.    މި  އަޑުއެހުން ކަމަށް  ޢީ އިބްތިދާ އަޑުއެހުން.  ޢީ އިބްތިދާ  :އަރިމަތީ 

އެ  ކަނޑައެޅޭ  ވަނީ    ބުނެފައި  ހިންގުމަށް  ޝަރީޢަތް  ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ދިފާޢު  ދަޢުވާއަށް 

ކުރިއަށް  މައްސަލަ  އެ  ކުރިން،  ފެށުމުގެ  މަރުޙަލާތައް  ޝަރީޢަތުގެ  ކަނޑައެޅުމަށް    މައްސަލަތަކުގެ  ގޮތެއް  ގެންދާނެ 

ނަންބަރަކަށް އެބައޮތްތޯ އެހެން އެއްވެސް    ،ށްކީ އެއްވެސް ނުކުތާއަކަ  މި ،  މިއިން އެއްވެސް  .ޓަކައި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމޭ

އަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރުމުގެ މި ޗެޕްޓަރ  އި ބައިގަ ފަރާތަކުން ކޮމެންޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ. ނެތް ދެއްތޯ. މާނަކުރުމުގެ މި 

  ހީ މަ ނަންނޫންދާން. އެހެ  ދޫކޮށްލާފައި އަސްލު މާއްދާތަކަށް ގޮސް އެ މާއްދާތައް ނިމުމަށްފަހުގައި މާނަކުރުމާ ހަމައަށް 

އަޅުގަނޑުމެން   އެހެންކަމުން،  މާނަކުރުން.  އުނދަގޫވެދާނެ  އަދި  ދެނެގަތުމަށް  މަފްޙޫމްތައް  މާއްދާތަކުގެ  މި  އެއްކަލަ 
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ވަނަ ބާބު. ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ  ބައި އެގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައި ދެން އަސްލު މާއްދާތަކަށް އެޓެންޑްވާން. ތިން  ކުރީ އެ ތުގަސް

ވާޖިބުތަކާއިއާކޯޓުގެ    ،ހަމަތަކާއި މި   ، ންމު  ސުރުޚީގައި  އަރިމަތީ  ކަންކަން    ބާރުތައް.  މިނިވަންކަމާއެކު  އޮތީ 

ޒިންމާ.   އިޚުހ)  35ނިންމުމުގެ  ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ބަލައި  ސްސާ ތި(  މައްސަލަ  ކޯޓަކުން  ލިބިގެންވާ   

ފަނޑިޔާރަކު  ކޮންމެ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ހައިސިއްޔަތުން ވެސް    ގޮތެއް  އަމިއްލަ    ފަނޑިޔާރެއްގެ  އޭނާގެ  އަދި 

އޮތް ގޮތަށް    މި  .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއޭވެސް    ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުމަށް އަބަދު  ހައިސިއްޔަތުން 

މާއްދާ   އިން  ދެން  އެއްބަސްވެވޭ.  މާފުކުރައްވާ.  36ބޭއްވުމަށް  )ށ(  އާނ  ބެލު.  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  މުގެ  )ށ( 

އެސްސާތިއިޚު ފަނޑިޔާރުން  ކަނޑައެޅުމުގައި  ގޮތެއް  ބަލައި  މައްސަލަ  ކޯޓަކުން  ލިބިގެންވާ  ވާޖިބުތައް      މީހުންގެ 

ނުލައި  ތަޢައްޞުބުން    އަދާކުރަންވާނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމަކާ  ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަކާ ނުލައި  އަދި 

ވެސް މައްސަލައެއްގައި    . )ނ( ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު މަތިންނޭ  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ  ފުގެ ހަމަތަކާސާއެއްކިބާވެ ތިބެ، އިން

ޢަމަލުކުރަންވާނީ ހަމަހަމަ އުސޫލުންނޭސްޚަ  ހިމެނޭ އެންމެހާ މައްސަލައެއް  މުންނާމެދު  . އަދި އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު 

ޚަ އެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  އެ  ޚަސްބެލުމުގައި،  އަނެއް  މައްޗަށް  )ރ(  ނުވާނެއޭ  އިސްކޮށްގެންމު  ސްމުގެ   .

  ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް 

ފަރާތަކަށް އެނޫން  ނުވަތަ  ފަރާތަކުން ދީގެން  ވެސް  އެއްވެސް  އޮފިސަރުންނާއިނުވާނެއޭ  ވެސް  ކޯޓު  ކޯޓުގެ    ،. އަދި 

ވެސް    . )ބ( ކޯޓުގައި އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި ނުވާނެއޭއް  ވެސް އެ ފުރުޞަތު ދީގެނެ  އްޒަފުންނަށްވެސް މުވަ  އެނޫން

ރައްޔިތުންނާއި މިނިވަންކަމާމެދު  ދާއިރާގެ  ބަހައްޓަންވާނީ، ޝަރުޢީ  އުޅުން  ޝަރުޢީ  ،  ވަކީލުންނާއި،  ފަނޑިޔާރުންގެ 

އެނޫން މަސައްކަތްކުރާ  އިތުބާރު    ދާއިރާގައި  ފަރާތްތަކުގެ  ގޮތެއްގެ ވެސް  އެގޮތުން މަތިންނޭ  ދެމެހެއްޓޭނެ   .  

ގޮތުން    ވަނިކޮށް އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެކަމާ ގުޅޭ  ޝަރީޢަތުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި

ނިންމުމަކަށް    ނުވާނެއޭ  މަޝްވަރާކޮށްގެން  ނިންމާ  ކޯޓުން  މައްސަލައިގައި  އެ  ނުވަތަ  ނުވަތަ  އަސަރުކޮށްފާނެ 

އިން މަރުޙަލާތަކުގެ  ހުރަސްއެޅިދާނެސާޝަރީޢަތުގެ  ދައްކައިގެންފުވެރިކަމަށް  ވާހަކައެއް  އެއްވެސް  .  ނުވާނެއޭ  ފަދަ 

ސިފައިގަ  ނޯޓެއްގެ  މާއްދާތަކަކީ  އިއަޅުގަނޑު  މި  ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  މި    ،ދަންނަވާލަން 

މު  އާންބެހޭ ގާނޫނެއްގައި އޮންނަންޖެހޭ    ބެހޭ ގާނޫނުތަކުގައި ނުވަތަ ކޯޓުތަކާ  ގައި ފަނޑިޔާރުންނާއަކުރުތަކަކީ ޙަޤީޤަތު

އެބަ  ތުގެ ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާތީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށް  އިޖުރާއައުސޫލުތަކެއްގެ ވާހަކަ މި މަދަނީ  

މި މާއްދާގައި  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފަހުން  ދެން  ވެސް  ދެކޭ.  އެޓެންޑް  އަލުން  އަޅުގަނޑުމެން  އަކުރުތަކާމެދު  ވާ 

  އެ   ވެސް މަޝްވަރާކޮށްލެވިދާނެ އާއޭ.ޖީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް. އީ މި އެކަމަކު ވެވިދާނެ. 

  36އި ބޭނުންކުރުން.  މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގަ،  36ޞަދު ސާފުކޮށްލުމަށް. އެހެންވުމާއެކު ކުރިއަށް.  ލިޔުމުގެ މަޤު
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މައްސަލަ މަދަނީ  އިޚުއެއް)ހ(  ބެލުމުގެ  ކަނޑައެޅުމުގައި ސާސްތި  ގޮތެއް  ބަލައި  މައްސަލަ  ކޯޓަކުން  ލިބިގެންވާ     

ފަނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްގެން   . ނުވާނެއޭ  ފަނޑިޔާރަކަށް 

ފަ  ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  މަވަކި  ޒާތީ  މަޢުލޫމާތެއް  ސްރާތެއްގެ  ހިމެނޭ  ހުއްދަކުރާ  ގާލަޙަތެއް  ކަނޑައެޅިގެން  ނޫނަކުން 

ވެސް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއްގެ ނަހަމަ    . އަދި ޝަރީޢަތުގައި ނުވާނެއޭ  ލަތުގައި މެނުވީ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހާމަކޮށްގެން ހާ

  މު އުސޫލެއްގެ ވާހަކަ މި އާންދެންނެވި ކަހަލަ މާއްދާއެއް    . އަނެއްކާ ވެސް މިއީ ހަމަ މި ނުވާނެއޭ  ބޭނުން ހިފައިގެން

އަނެއްކާ  މަދަނީ    އޮތީ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ސައްތަށް ގެނެއިޖުރާއަވެސް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  . )ށ( 

.  ނުވާނެއޭ  ށްގެން ބޫލުކޮގަލަތެއްގައި ފަނޑިޔާރަކު އެއްވެސް ރިޝްވަތެއް ހުށަހަޅައި ނުވަތަ  ހާއަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް  

ކޯޓަ އެހީއެއް    ކަށް އަދި  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެއް  ދޭ  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  މައްސަލައެއްގައި    ބޫލުކޮށްގެން ގަހުށަހެޅިފައިވާ 

. ހަމަ  އޭވެސް ނުވާނެ   ދީގެން   ބޫލުކުރުމަށް ހުއްދަގަނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު އެފަދަ އެއްޗެއް    ނުވާނެއޭ

މާއްދާއެއް މާއްދާ،  އޮތަސް  އެފަދަ  ކަހަލަ  ރަނގަޅު  އެންމެ  އުސޫލެއާންއެއީ  ތައް  ނެތަސް    37.  އްމު 

މަސައްކަތްކުރުން ސުރުޚީ.  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  އަރިމަތީ  ބެލުމުގައި:  އެއީ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ފަނޑިޔާރަކާ    )ހ( 

މައްސަލަތައްހަ ކޮ  ވާލުކުރެވިފައިވާ  ނިންމުމަށް،  އަވަސްމިނެއްގައި  ފަނޑިޔާރަކުއެކަށީގެންވާ  ވެސް    ންމެ 

ޓަކައި މަސައްކަތްކުރަންވާނެއޭ އަދާކުރުމަށް  ފުރިހަމަގޮތުގައި  އެންމެ  ވާޖިބު  ފަނޑިޔާރުންގެ  )ށ(   .  

ފަނޑިޔާރުންނަ،  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ  ށް ގާނޫނުން  އިތުރުން  ވާޖިބުތަކުގެ    އާއި   މަތިކޮށްފައިވާ 

މުޢާހަދާތަކުގައި   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  އުސޫލުތަކާއި،  ގާނޫނީ  ބަޔާންކުރާ  ގާނޫނުތަކުގައި 

އަގާކަނޑައެޅިފައިވާ   ފަނޑިޔާރުން  އުސޫލުތަކަށް  ދީޙު ނޫނީ  މިނިވަން  މުޖުތަމަމުޤް ލުވެރިވެ  ބޫލުކުރާ  ގަޢުގައި  ރާތީ 

)ނ( މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްދާއިރު އެ މައްސަލައިގައި    .ހަމަތައް ނަގަހައްޓަންވާނެއޭ

ޚަ ތަފާތުކުރުސްހިމެނޭ  އެއްވެސް  ޢަމަލުކުރަންވާނީ  ފަނޑިޔާރު  އޮފިސަރަކު އި  ނުލަ  މެއްމުންނާމެދު  ކޯޓު  ވެސް    އަދި 

މެދުގައި  ސްޚަ ގެންގުޅެގެން މުންގެ  ތަފާތުކުރުމެއް  އެކަން ނުވާނެއޭ  އެއްވެސް  ގެންގުޅޭނަމަ  ތަފާތުކުރުމެއް  އެފަދަ   .  

. )ރ( މި މައްސަލަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްދާއިރު އެ މައްސަލައިގައި  ވަގުތުން ފަނޑިޔާރު ހުއްޓުވަންވާނެއޭ

ޚަ މަސްމު އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް ޚަސްހިމެނޭ  ޢަމަލެއް ބަހުން  ސްމުގެ  ލަޙަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެފަދަ 

ވަގުތުން    . އަދި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަންއޭނުވާނެ   ވިޔަސް ކުރިޔަދީގެން  ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުން 

މައްސަލައިގައި  . )ރ( ގައި އިތުރު މި ކޮށްލީ އަޅުގަނޑު ވަކި ހިސާބަކުން މި ފަށަނީ. އެ ފަނޑިޔާރު ހުއްޓުވަންވާނެއޭ

މަސްޚައަނެއް  ހިމެނޭ   ޒާތީ  ނެތް  ގުޅުން  މައްސަލައާ  ޢަމަލެއްސްމުގެ  އަންނާނެފަދަ  އުނިކަމެއް  )ރ(    .ލަޙަތަށް 

ޕާކްކޮށްލީ   މަޤުމި  އަޅުގަނޑުމެން  އޮތް  ބޭނުމުގައި.  ލިޔެފައި  ސާފުކޮށްލުމުގެ  އިތުރަށް  ންމުކޮށް  އާ  38ޞަދު 
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ބޭއްވުން.   ދަޢުވާގެ  38ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތް  އެންމެހާގެ )ހ( މަދަނީ  ހިނގަންވާނީ     ޝަރީޢަތުގެ  މަރުޙަލާތައް 

ހާމަކަމާއެކުގައޭ  ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ނުޖެހި  ފަރާތަކަށް  އައިއްސި.    38  .ވަކި  ބަދަލެއް  ކުޑަކުޑަ  އަށް  )ހ(  ގެ 

. މިގޮތަށް  ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހާމަކަމާއެކުއޭޢަދުލުވެރިކަމާއެކު، ވަކި    މަރުޙަލާތައް ހިންގަންވާނީ  ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހާ

އެއްބަސްވެވުނީ.   އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ލިޔުމުން  ބަޔާންކުރާ  )ށ(  މިހާރު  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މެނުވީ ހާމި    ލަތުގައި 

،  އިއަމުރުތަކާ  ންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން އަދި ކޯޓުން ނެރޭ އެންމެހާ އާއަޑުއެހުންތައް ބާއްވަންވާނީ   ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހާ

މަޖިލީހެއްގައޭއާވެސް އިއްވަންވާނީ    ޙުކުމްތައް ބާއްވާ  ހުޅުވާލައިގެން  . އޯކޭ. )ށ( ރަނގަޅު ކަމަށް. )ނ(  ންމުކޮށް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ   42ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ސަބަބެއް  ތެރެއިން  ސަބަބުތަކުގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ    ވަނަ 

ކަނޑައެޅިގެން   ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ޝަރީޢަތްތައް  އާލަތެއްގައި  ހާބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުވަތަ  ހުޅުވާނުލައި  ންމުކޮށް 

ލިބިގެންވެ   ކުރިއަށް ފަނޑިޔާރަކަށް  ކުރާ  ޝަރީޢަތެއް  އެ  އިޚްތިޔާރު  ކަމަށް  އޭގެންދިޔުމުގެ  ރަނގަޅު  )ނ(   .

 ސަބަބުތަކުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ދެންމެ ދެންނެވުނުތޯ

ޙާލަތެއްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑައެޅިގެން  ގާނޫނެއްގައި  އެހެން  ނުވަތަ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ  ސަބަބެއް    ތެރެއިން 

ކުރިއަށްއާ ޝަރީޢަތްތައް  ހުޅުވާނުލައި  ފަނޑިޔާރަކަށް    ންމުކޮށް  ކުރާ  ޝަރީޢަތެއް  އެ  އިޚްތިޔާރު  ގެންދިޔުމުގެ 

ކަމަށް އައޭލިބިގެންވެ ރަނގަޅު  މި.  އެއްބަސްވެވިފައި  މާއްދާ   ޅުގަނޑުމެންނަށް  އެ  ގޮތަށް  ތް  ވެސް އޮ  ވަނީ. އާދެ! 

ން  އި 39ބާއްވަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ. އެ މާއްދާއާ ހަމައިން މިއަދު މި ނިންމާލަނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް 

އަޅުގަނޑުމެން  39ފަށާނީ   ބައްދަލުވުމެއްގައި.  އޮންނަ  ދެން  މާއްދާއިން  ނިންމާލުމުގެ    ވަނަ  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ 

ބޭއްވެ ފަހުން  އެންމެ  އިއްޔެ  ބޭފުޅުން  ތި  އިއްޔެ    ވި ކުރިން  ކަމެއް  ހަވާލުކުރެއްވި  އަޅުގަނޑާ  ބައްދަލުވުމުގައި 

އަޅުގަނޑު އެކަން ފުރިހަމަކޮށްފީމު އެއީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޙަކީމް ރަޝާދު ފޮނުއްވެވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ކޮމިޓިން  

އިއްޔެ އަޅުގަނޑު އެ  . ގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅާއާ ބައްދަލުކުރަންމަވާފައި އޮތީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ނިން

ބޭފުޅުންނަށް ތި  މަޢުލޫމާތު  ބައްދަލުކުރިކަމުގެ  ރެ  ބޭފުޅާއާ  އޮފް  ނަމަވެސް  ހިއްސާކޮށްލާނަން.  ކޯޑުގައި 

އެ   އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  ދެން  ޖަވާބެއް  ހިއްސާކޮށްލާނަން.  ބޭނުންފުޅުވާ  ދެއްވަން  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ބޭފުޅާއަށް 

ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ  ބައްދަލުކުރެއްވީ  ބޭފުޅާ  އެ  އެއް    ،އެރުވުމަށް.  އޭގެތެރެއިން  އަދި  މައްސަލައެއް  މަދަނީ 

މް ކޯޓާ ހަމައިން  ސުޕްރީ  .ލާތަކެއްގައި އެ ބޭފުޅާ އުޅުއްވާފައިވާތީވެޙަ ސްމުންގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ ކޯޓު މަރުޚަ

،  މް ކޯޓުން އެ މައްސަލައިގައި ނިންމުމެއް ނިންމާފައި ވަނީ. އަދި މިހާރު ފަހުން އެކުލަވާލެވުނުކުރީގައި އޮތް ސުޕްރީ

މް ކޯޓު އެކުލަވާލެވުނު ފަހުން ވެސް އެ ރިވިއުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވުމުން ރިވިއުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް  ސުޕްރީ

ފުރުޞަތެއް    ނުވާ   ލިބިފައި އެފަދަ  ނެތުމުން  އިންޖަސްޓިސްއެއް  ކްރޮސް  އެއީ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ.  ބޭފުޅާ  އެ  ކަމަށް 
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ނެތް އަންގަވާފައިވާތީވެ އެކަމާ ގުޅިގެން ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށްދެވޭނީ ކިހިނެކަމަށް ސުޕްރީ  ދެވެން  ،  ތޯ އްމް ކޯޓުން 

ފިޔަވަޅެ ކޮން  އެޅޭނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކްލަ ؟ އްތޯމަޖިލީހުން  ބޭފުޅާއަށް  ބޮޑަށް  ޔައެ  ވަރަށް  ޙައްޤު  ންޓެއްގެ 

ގެއްލިފައިވޭ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާތަކަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ. ދެން އެ މައްސަލައާ  

އަޅުގަނޑާ ތަފުސީލުތަކެއް  ހުރިހާ  ހިގުޅޭ  މެންބަރުސާއް  ކޮމިޓީގެ  އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  އޮފް  ކުރެއްވި.  މިކަމުގައި  ން 

ބޭފުޅާއާރެ އެ  މަޝްވަރާކޮށްލެއްވުމަށްފަހުގައި  މަސާއް ހި   ކޯޑުގައި  އަޅުގަނޑަށް  ޖަވާބެއް  ޓަކައި    ލޫމާތަށްޢުކުރާނެ 

އާދެ މައްސަލައާ   ! ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް.  ފާހަގަކުރި  މި  އަޅުގަނޑު  ނުރަސްމީކޮށް،    ދެންމެ  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިގެން 

ޖަވާބެއް  ށް  ކީމް ރަޝާދަޙަކޯޑުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހުގައި އެ ބޭފުޅާއަށް ޢަބްދުލް އޮފް ރެރަސްމީކޮށް އެހެންނަމަވެސް

ހަމަ   އެއްބަސްވެވުނީ  މި  ގޮތުގައި  ޖަވާބެއްގެ  ދެއްވާ  ކޮމިޓީން  ނިންމެވުނީ.  މި  ކޮމިޓީން  އަޅުގަނޑުމެން  ދެއްވުމަށް 

އާ މައްސަލަތަކުގަންކޮމިޓީން  އެބާވަތުގެ  ގޮތުގައި  އުސޫލެއް  ހުރިހާ  މު  އެއީ  ޖަވާބު  ދޭ  ބޭބޭފުޅުންނަށް  އި 

ނިމިފައިވާތީއާއިޙަމަރު މިހާރު  މައްސަލަ  އެ  ކޯޓުން  ސުޕްރީ،  ލާތަކެއްގައި  ވެސް  ފަހުން  ކޯޓަށް  އަދި  މް 

ހުށަހެޅުއްވުމުން ސުޕްރީ އެދި  ނެތް ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް  ރިވިއުކުރުމުގެ ޖާގަ  އެގޮތަށް  ވެސް  އެހެން    މް ކޯޓުން  ކަމަށް 

މައްސަލައާޖަވާބުދެއް ދެން އެ  ކޮމިޓީން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކުރެވޭނެ ކަމެއް އެހެން ނެތް   ވާފައިވާތީ މި    ގުޅިގެން 

ހަމަޖެހިފައިވާތީ ނިޒާމު  ގޮތަށް  ހިނގާ  ވަކިވެގެން  ބާރުތައް  އެންމެ  ސުޕްރީ  ،ކަމަށް. އެއީ  ނިންމަވާފައިވާ  މް ކޯޓުން 

މަރު ނިންމަވާފައިވާޙަމަތީ  ގޮތްތަކެއް  ކޯޓުން  އެހެންވީމާލާގެ  މިތީ.  މި،  ދިނުމަށް  ގޮތަށް  ޖަވާބެއް  މޭރުމުން 

ށް  ކަމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަކުރައްވަން ނެތް 

 ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ވަނީނަމަ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން އެއްކޮށް ނިމުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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