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އމްތިޔާޒް ފަހުމީ}
އރާގެ މެންބަރު ި
އތުރު ދާ ި
އރިރު؛ މާފަންނު ު
އންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަ ް
އ ި
{ރިޔާސަތުގަ ި

ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން:
علَيْك ْم .ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  54ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށީ .ކޮމިޓީގައި މި ވަގުތުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އެބަ
ال َّ
سالَم َ
ތިއްބެވި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު ،އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު،
އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އަދި އޮންލައިންކޮށް އެބަ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް އަދި މުޙައްމަދު ނިހާދު .އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑު .މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ
މަސައްކަތް ،އަޅުގަނޑުމެން މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ ބޮޑު ބައި މުޅި ބިލު އެއްކޮށް ރިވިއުކޮށް ނިމިފައިވަނީ.
އެހެންނަމަވެސް ،ޕާކުކުރެވުނު މާއްދާތަކާއި އަދި އިތުރަށް ސުވާލު އުފެދުނު މާއްދާތަކެއްވާނެ .އެ މާއްދާތަކު ގެ
މަސައްކަތް މި ކުރަނީ .އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެ މާއްދާތަކާ މެދުގައި އޭ.ޖީ އޮފީހުން އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންވާ
ކަންތައްތަކެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް ދެންނެވުމުން ފާހަގަކުރައްވާފައި ފޮނުއްވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު
ރިޢާޔަތްކުރާނީ .ކުރިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް އޮފް ރެކޯޑުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވާހަކަތައް،
ބަޙުސްތައް ކުރިއަށްދާނީ .ފަހުން ރެކޯޑަށް ގެންނާނަން ހުރިހާ ކަމެއް( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) މިއީ ކޮން މާއްދާއެއްގެ
(ށ) ތޯ؟ ( ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި 2 .ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ޕާކުކުރެވިފައިވުމާއި އަދި އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބަޙުސްކޮށް އެއްބަސްވެވުނު ގޮތަކަށް އިން
މާއް ދާއެއް .އެކަމަކު މި މާއްދާއަށް އަޅުގަނޑު ރީވިޒިޓް މި ކުރަނީ .މި މާއްދާގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް
ނަމަވެސް އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް މަދަނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ގާނޫނެއްގެ
ދަށުން ފެމިލީ ކޯޓުން ބަލާ އާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނީ އެ ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ
ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އެނޫން ކަންކަމުގައި ،މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އާންމު މަދަނީ
އިޖުރާއަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ފެމިލީ ކޯޓުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ޑްރާފްޓުކުރި ގޮތް.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެން މި ދަންނަވާލަނީ އޮރިޖިނަލީ އޮތް ގޮތް .ދެން އެހެންނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް
ފެނުނު ގޮތެއް ދަންނަވާލަން .މި މާއްދާގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އެ ނޫން ވެސް މަދަނީ
އިޖުރާއަތްތަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އެ ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކުރާ
ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ދެން މިކަމުގައި އޭ.ޖީ އޮފީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ލަފައަކަށް
އެދުނީމަ ވިދާޅުވި ވާހަކައަކީ ކޮބައިތޯ؟ (ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ތި ބޭފުޅުންނަށް އަޑުއިވޭނެ ގޮތަށް މި މައިކު ޖައްސާލީމަ
އަޑުއިވިވަޑައިގަންނަވާނެ .މި ބިލަކީ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައިދޭ އެކި
1
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ބިލެއް

ކަމުގައިވާތީ

މި

ގާނޫނަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފެށުމަށްފަހު

އެފަދަ

މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އާއިލާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާގެ
ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ބާވަތުގެ
މައްސަލަތަކަކީ އެހެން މަދަނީ މައްސަލަތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ހުސޫމަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް
ހުށަހެޅޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެއް ނޫނެވެ .ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކަކީ ޚާއްޞަ ޕްރޮސީޖަރަލް
ރޫލްސްތަކެއް އެ މައްޗަށް ހިނގާ މައްސަލަތަކެއް .މި ބިލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެ އިސްތިސްނާ
ހިމަނާފައިވަނީ އެ ސަބަބަށް ޓަކައެވެ .އާދެ! އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީން ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކުގައި އޭ.ޖީ
އޮފީހުގެ އިތުރު ލަފައެއް ހޯދިއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ވެސް މި ފެނުނީ މި ބިލުގައި އޮތްގޮތަށް
ބާއްވަން ،ބިލުގައި މިހާރު ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭއްވުމަށް އެއްބަސްވެވުނީ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
އިބްތިދާޢީ ،އެއީ  11ވަނަ މާއްދާ" .އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ،މި ގާނޫނުގެ  185ވަނަ
މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަޤުޞަދުގައި

ބޭއްވޭ

އަޑުއެހުމަށެވެ.

ފަހުން

ރިޢާޔަތްކުރުމަށް

ޕާކުކޮށްފަ.

(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅޭ
މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ،އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް
ޓަކައި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމެވެ  .މިއީ ބިލުގައި އޮރިޖިނަލީ އޮތް ގޮތް .ދެން ދައްކަބައްލަވާ އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ބަދަލު.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެއްތޯ .އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން ކަމުގައި ބުނެފައި މި ވަނީ މި ގާނޫނުގެ  180ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަށެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެވަނަ ގޮތެއްގެ ގޮތުގައި މި އިންނަނީ
ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން އެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ސާފުވޭތޯ ބެލުމަށާއި ދަޢުވާއަށް އޭނާ
ޖަވާބުދާރީވާ ގޮތެއް ބެލުމަށާއި ދަޢުވާއާއިގެން ކުރިއަށްދާނެ ތަނެއް އޮތްތޯ ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަށެވެ.
(ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ!  11ވަނަ މާއްދާގެ އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން މާނަކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނުނު ގޮތަކީ،
"އިބްތިދާޢީ އަޑުއެހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގާނޫނުގެ  185ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤުޞަދުގައި
ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަށެވެ .ދެން  12ވަނަ މާއްދާ ،ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް" .ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް" ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،އާންމު އުސޫލުން ( 300,000ތިންލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުގެ ފައިސާގެ އަދަދު ހިމެނޭ ،އެ
މައްސަލައެއްގައި ބޮޑެތި ގާނޫނީ ނުކުތާތައް ނުހިމެނޭ ކުދި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަނޑައެޅޭ ޓްރެކެވެ13 .13 .
ވަނަ މާއްދާ .އަރިމަތީގައި އިނީ ކޯއްޗެކޭތޯ؟ އަރިމަތީ ސުރުޚީ ،އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް" .އަވަސްނިޔާގެ
މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޢާންމު އުސޫލުން ( 300,000ތިންލައްކަ) ރުފިޔާ އާއި
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( 1,000,000އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނޭ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރާނެ
ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެން އަދި އެ މަރުޙަލާތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއަޅައިދޭ އިޖުރާއަތުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެން
މައްސަލަތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ޓްރެކެވެ .ބެލުމަށް ކަނޑައެޅޭ ޓްރެކަށެވެ 14 .ވަނަ މާއްދާ ދައްކާލަބައްލަވާ- 14 .
ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް" .ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އާންމު އުސޫލުން
( 1,000,000އެއްމިލިއަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނޭ ،ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކާއި ބޮޑެތި
މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ނުބެލޭނެ އެންމެހައި މައްސަލަތައް ބަލާ ޓްރެކަށެވެ .އިޚުތިލާފެއް ނުވާ ބާވަތުގެ
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު" .އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ
ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވާޤިޢާތަކާމެދު ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ގާ ނޫނީ ނުކުތާތަކާމެދު ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ ،އެހެންނަމަވެސް ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް
ކަނޑައަޅަންޖެހޭފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ،މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ އުފުލުމަށް އޮންނަ ޢާންމު އިޖުރާއަތު ކަމަށް
މި ގާނޫނުގެ ހަތްވަނަ ބާބު [ދަޢުވާކުރުން]ގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅައިގެން އެ ދަޢުވާ
ދިފާޢުކޮށް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ގޮތަކުން ދަޢުވާއަށް ރައްދުދީ ،މި ގާނޫނުގެ އަށާވީސްވަނަ ބާބު ]ހެކި
ހާމަކުރުން[ ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ އިޖުރާއަތުތައް ހިންގައިގެން މައްސަލަ ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ،އެފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު
އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިންމުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތެވެ .ދަޢުވާއަށް
ރައްދުދިނުން" .ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއަށް ،އެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާއި ،އެ ދަޢުވާ ދިފާޢުކުރުމާއި ،ރައްދު
ދަޢުވާއެއް ކުރުން ހިމެނޭގޮތުން ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެ ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިނުމަށެވެ .އާދެ!  -17ދަޢުވާއަށް
އެއްބަސްވުން" .ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއަށް އެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމަށެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
 -18ދަޢުވާގެ ދިފާޢު" .ދަޢުވާގެ ދިފާޢު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއަށް ،އެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ދަޢުވާއަށް ހުށަހަޅާ
ދިފާޢަށެވެ -19 .ރައްދު ދަޢުވާ" .ރައްދު ދަޢުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއަކަށް ރައްދުދިނުމުގައި ،އެ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ
ފަރާތުގެ މައްޗަށް ރައްދު ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަށެވެ -20 .ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުން" .ކޯޓުގެ
އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަކަށް އެ ދަޢުވާ
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ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ނުވަތަ
ޢާންމު އުސޫލުން އެފަދަ މައްސަ ލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަކަށް ލިބިދީފައި ވީނަމަވެސް ،އެ ކޯޓުން އެ
މައްސަލަ ބަލައިގެންނުވާނެ ހާލަތެއް ވުޖޫދުގައިވާ ކަމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތުގައި ،ދަޢުވާލިބޭ
ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ،ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުމަށެވެ .ރަނގަޅު ދޯ.
ރަނގަޅު ދެއްތޯ .ދެން އިން މާއްދާ -21 .ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް" .ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް" ކަމަށް
ބުނެފައި އެ ވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގެ ލިޔެކިޔުމާ
ދަޢު ވާލިބޭ

ފަރާތުން

ޙަވާލުވުމަށްފަހު

ރައްދުދިނުމަށް

ދަޢުވާއަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުއްދަތުގައި

ދަޢުވާއަށް

ރައްދުދީފައިނުވާ ހާ ލަތުގައި ،މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް އެ ދަޢުވާ
ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،އެ މައްސަލަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމާ ކުރާ ޙުކުމަށެވެ- 22 .
ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުން" .ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުން" ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާ ،ދަޢުވާލިބޭ
ފަރާތަށް ދިފާޢުކުރެވިދާނެކަމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް ހާލަތުގައި ،ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެ
ދަޢުވާ ނިމުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް ހާލަތުގައި ،އެ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި ،ދަޢުވާއާ ގުޅޭގޮތުން
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިއުމާއި ހެއްކަށް ބިނާކޮށް ،އެ ދަޢުވާގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރުމަށެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
 -23ވަގުތީ އަމުރު" .ވަގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެފަދަ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ މައްސަލައިގައި މަޞްލަޙަތު
އޮތް އެހެން ފަރާތަކުން ކޯޓުގައި އެދޭ ހާލަތުގައި ކޯޓުން ކުރާ ވަގުތީ އަމުރަށެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  - 24ޝަރީޢަތް
ހިންގުން" .ޝަރީޢަތް ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ
ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް
ކަނޑައެޅޭ

މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަ ތް ހިންގުމަށެވެ" .ޝަރީޢަތް ހިންގުން" މި ޢިބާރާތް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ،

"ޓްރަޔަލް" ހިންގުމުގެ މާނައިގައެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  -25ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން" .ކޯޓުން
ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ
ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ބޭރުގައި ޙައްލުކުރުމަށް ޓަކައި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ އެދުމުގެމަތިން
އެ ޚަޞްމުންނަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަށެވެ - 26 .ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން" .ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައި
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ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  54ވަނަ ބައްދަލުވުން

އެ ވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއެއް ،އެ ދަޢުވާކުރާ
ފަރާތުން އަނބުރާ ގެނައުމަށެވެ ،27 .އަރިމަތީގައި ނެތްތޯ އެއްވެސް އެއްޗެއް؟ ހެކި" .ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި
އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާ ޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއެއްގައި ވަކި ވާގިޔާއެއް
ވުޖޫދުގައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެވޭނޭ ސަފަހީ ހެއްކާއި ކިތާބީ ހެއްކާއި މާއްދީ
ހެއްކަށް ޖުމްލަކޮށް އަދި އެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހެއްކަކަ ށާއި އެއިން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ދަށުން ހެކީގެ ގޮތުގައި
ބަލައިގަނެވޭނެ ވަކިވަކި ކަންކަމަށާއި އެއްޗެއްސަށް ވަކިވަކިންނެވެ -28 .ހެކި ހާމަކުރުން" .ހެކި ހާމަކުރުން" ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރުމަށް މި ގާނޫނުން  28ވަނަ ބާބު ހެކި ހާމަކުރުމުގައި ހެކި
ހާމަކުރުމުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ޚަޞްމުން އެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ލިޔެކިއުމާއި އެ ފަރާތުން
ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއްކޮށްފާނެ ލިޔެކިއުމާއި އެހެން ޚަޞްމަކު ވަކާލާތުކުރާ ކަމަށް ނޭދެވޭ
އަސަރެއްކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުމާއި އެހެ ން ޚަޞްމަކު ވަކާލާތުކުރާ ކަމަށް ބާރު ލިބޭ ލިޔެކިއުން ހިމެނޭ ގޮތުން
ޚަޞްމުންގެ މައްޗަށް އޮންނަ ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާގެ ދަށުން އެ ޚަޞްމުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހާމަކުރުމަށެވެ.
 -29ޙުކުމް ،ޙުކުމްކުރުން" .ޙުކުމްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން ދިފާޢީ ހުރިހާ ،ދިފާޢު ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަރުޙަލާތައް ހިންގާ ނިމި އެ މައްސަލައިގެ ފައިސަލާކުރުވަނިވި ޙުކުމެއް ކުރުމަށެވެ .އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން
ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވާ ހާލަތުގައި އެ އެއްބަސްވުމަށް ބިނާކޮށް ކުރާ ޙުކުމާއި މި ގާނޫނުން ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި
ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާނުލާ މައްސަލަ ނިންމައި ކުރާ ޙުކުމް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ .އޯކޭ - 30 .ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު.
"ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކަށް އެ ދަޢުވާ ކާމިޔާބުނުވި
ފަރާތުގެ ކިބައިން ކޯޓުން ނަގައިދޭ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދަށެވެ -31 .އިސްތިޢުނާފުކުރުން" .އިސްތިޢުނާފުކުރުން" ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކޯޓަކުން ކުރާ އަމުރެއް
ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ނިންމުމެއް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށެވެ - 32 .ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން.
"ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން
ކޮށްފައިވާ

ތަންފީޒީ

ބާރު

ލިބިގެންވާ

އެ

ޙުކުމެއް

ޙުކުމް

ރައްދުވި

ފަރާތުގެ

އަމިއްލަ

އިޚްތިޔާރުގައި

ތަންފީޒުކޮށްފައިނުވާ ހާލަތުގައި ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް މި ގާނޫނުގެ  5ވަނަ ބައި ،ޙުކުމް
ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށެވެ .ރަނގަޅު ދެއްތޯ؟ އާދެ! - 33
ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން" .ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި
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އެވަނީ ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި
ނުވަތަ އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ކޯޓުގައި ހިންގުމުގެ މަރުޙަލާގައި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާ
ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކުރުމަށެވެ -34 .ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން.
"ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޙުކުމް ތަ ންފީޒުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ
ޙުކުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނޭ ކަމަށް މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އެފަދަ ޙުކުމެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލައިގަނެ ތަންފީޒުކުރުމަށް މި ގާނޫނުގެ  33ވަނަ ބާބު ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލައިގަތުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށެވެ.
ދެން  3ވަނަ ބާބު .އެއީ އަނެއް( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އެ މާއްދާއަށް 35 .ވަނަ މާއްދާ އެއީ ކޯއްޗެއްތޯ އަރިމަތީގައި
އެ އިނީ؟ ކަންކަން .މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން މައްސަލަ ބަލާ ގޮތެއް
ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުމަށް އަބަދު ވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ .މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓުގައި މި ބުނަނީ ،މި ވިދާޅުވަނީ މި މާއްދާގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން މި ޢިބާރާތް
އުނިކޮށް އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢިބާރާތްކުރުން .ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ވެސް އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި
ފަނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުމަށް އަބަދު ވެސް މަސައްކަތްކުރަން...
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވިދާޅުވެފައިވާ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އެ ތަންކޮޅު އުނިކުރުމަށް އެ ވިދާޅުވި ކަމަކު
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީ އަށް ފެނުނީ ހަމަ އެ ބިލުގެ ޑްރާފްޓުގައި އިން ގޮތަށް އެބައި ވެސް ހިމަނަން .އޯކޭ 36 .ވަނަ
މާއްދާ ދެއްތޯ؟  35ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ދެއްތޯ؟ ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު
ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ނުވަތަ އެ ނޫން ފަރާތަކަށް ވެސް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ކޯޓު އޮފިސަރުންނާއި ކޯޓުގެ އެ ނޫން ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެ
ފުރުޞަތުދީގެން ނުވާނެއެވެ .ރަނގަޅު .ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެ ވިދާޅުވި ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން.
ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ އެ ނޫން ވެސް ފަރާތަކުން ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި
ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނޭ .އަދި ކޯޓުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އެ
ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނޭ .މި މާއްދާގެ ކޯޓު އޮފިސަރުން ވަކިން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ ވަކި މަޤާމެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ
މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޤާމުގެ ނަން ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް ޝާމިލުވާ ގޮތަށް މާއްދާ
ފަރުމާކުރެވިފައި އޮތުމަށް ޓަކައި .އެހެންކަމުން މި މާއްދާގެ ޢިބާރާތް ،ޢިބާރާތްކުރުމުގައި އެންމެހައި މުވައްޒަފުން
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ހިމެ ނޭ ގޮތަށް މި މާއްދާ އޮތުން މުހިންމު ކަމުގައި ފެނޭ .ސަބަބަކީ ވަކި މުވައްޒަފުންތަކުގެ ޙައްލު ގެއްލިގެން
ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެދާނެ .އާދެ! އަޅުގަނޑު މެން ގެނައި ބަދަލަކީ( ،ރ) އަށް މި ގެނެވުނު ބަދަލަކީ އަދި ކޯޓުގެ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ވެސް އެ ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނޭ .އެގޮތަށް ޢިބާރާތް ،އެ ފޮޅުވަތް ޢިބާރާތްކުރެވުނީ .އެއީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ވެސް ސަޖެސްޓުކުރި ގޮތް( .ބ) އެއީ ޝަރީޢަތް ،ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކާއި ކޯޓުގެ އާންމު
ވާޖިބުތަކާއި ބާރުތައް .މި ބާބު މި ބައި .މިނިވަންކަމާއެކު ކަންކަން ނިންމުމުގެ ޒިންމާ( 35 ،ހ) .މަދަނީ
މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން މައްސަލަ ބަލާ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު
ވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން
ނެގެހެއްޓުމަށް އަބަދު ވެސް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ .ރަނގަޅު( .ށ) މަދަނީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރުން އެ މީހުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނީ
ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމަކާ ނުލައި އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަކާ ނުލައި ތަޢައްސަބުން އެއްކިބާވެ
ތިބެ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ .ރަނގަޅު( .ނ) ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ވެސް މައްސަލައިގައި
ހިމެނޭ އެންމެހައި ޚަޞްމުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުންނެވެ .އަދި އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު
މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއް ޚަޞްމުގެ މައްޗަށް އަނެއް ޚަޞްމު އިސްކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .ރަނގަޅު( .ރ) ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތާ ބެހި ފަނޑިޔާރުން ،ދެންމެ އެ ކީ މާއްދާ އެއީ .އެހެންވީމާ،
ދެން ދޫކޮށްލާފައި (ބ) .ކޯޓުގައި އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި ވެސް ފަނޑިޔާރުންގެ އުޅުން ބަހައްޓަންވާނީ ޝަރުޢީ
ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާއިމެދު ރައްޔިތުންނަށް ރައްޔިތުންނާއި ވަކީލުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެ ނޫން
ވެސް

ފަރާތްތަކުގެ

އިތުބާރު

ދެމެހެއްޓޭނެ

ގޮތެއްގެ

މަތިންނެވެ.

އެގޮތުން

ޝަރީޢަތަށް

މައްސަލައެއް

ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްގެނެއް
ނުވާނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލައިގައި ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ އަސަރުކޮށްފާނެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގެ
އިންސާފުވެރިކަން ކަމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ .ރަނގަޅު ދެއްތޯ ؟
އެހެންވީމާ ،ނިމޭ ތަންކޮޅު ދެންމެ ކޮން 35 ...ގެ (ބ) ގައި ފަހުފޮޅުވަތް އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަކުޑަ ޢިބާރާތަށް
ބަދަލެއް

ގެނައީ.

އެއީ

ފަހު

ފޮޅުވަތުގައި

އޮންނަ

އިންސާފުވެރިކަމަށް

ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ

އެއްވެސް

މުޢާމަލާތެއްކޮށްގެން ނުވާނެއޭ .މުޢާމަލާތެއް އެ ލަފުޒު މި ބޭނުންކުރީ އެ ޢަމަލު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މާނަކުރުމުގެ
ބޭނުމުގައި .ވާހަކަ އާއި ވާހަކަދެއްކުމާ އަދި ޢަމަލާ އެ މާނަލުމުގެ ބޭނުމުގައި .36 .މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުން .6 .މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން މައްސަލަ ބަލާ ގޮތެއް
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ކަނޑައެޅުމުގައި ފަނޑިޔާރަކަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ނަހަމަ ގޮތެއްގައި
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ވަކި ފަރުދެއްގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ގާނޫނަކުން
ކަނޑައެޅިގެން ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި މެނުވީ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހާމަކޮށްގެން ނުވާނޭ .އަދި ޝަރީޢަތުގައި ވެސް އެފަދަ
މަޢުލޫމާތެއްގެ ނަހަމަބޭނުން ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ .ރަނގަޅު  . 37މަޢާފުކުރައްވާ .އޭގެ (ށ) .މި ގާނޫނުގެ ދަށުން
އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ފަނޑިޔާރަކު އެއްވެސް ރިޝްވަތެއް
ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުންދޭ
ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ އެހީއެއް ގަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .ނުވަތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު އެފަދަ އެއްޗެއް
ގަބޫލުކުރުމަށް ހުއްދަދީގެން ވެސް ނުވާނެއެވެ .ރަނގަޅު .އޯކޭ .އާދެ!  .37ޒިންމާދާރުކުރުމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން.
 . 6ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން( .ހ) މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފަނޑިޔާރަކާ
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަވަސް

މިނެއްގައި ނިންމުމަށް ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކު ވެސް

މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ .ފަނޑިޔާރުންގެ ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި( ...ށ) ފަނޑިޔާރުންގެ ވާޖިބު އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ގާނޫނުން ފަނޑިޔާރުންނާ މަތިކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތަކުގެ
އިތުރުން ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުގެ ބަޔާންކުރާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައިވެރިވެފައި ވާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރިވެ މިނިވަން،
ދިމިކްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ގަބޫލުކުރާ ހަމަތައް ނަގަހައްޓަންވާނެއެވެ .ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް އެބައިން .އެ
ކޮމެންޓުގައި މި ބުނަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގައި މި ބައި ހިމެނިފައިވޭ .މި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނިފައިވޭ.
އެހެންނަމަވެސް ،މި ބިލުގައި އަޅުގަނޑު މެން ދެއްތޯ މި ހިމަނާފައި މި ވަނީ އެ ބައެއް އެއްޗެހި .ފަނޑިޔާރުންގެ
ގާނޫނުގައި ނުހުންނަ ތަންތަންކޮޅު ވެސް ހުންނާތީ .ފަނޑިޔާރުގެ ގާނޫނުގައި މި ބައި ހިމެނިފައިވޭ .އިޖުރާއަތުތަކެއް
ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނީ ޕްރޮސީޖަރަލް ކަންތައްތަކަށްވާތީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާ ހަވާލާދިނުމަށްފަހު އެއް މާއްދާއިން
މި ބައި އެކުލަވާލުން މުހިންމު ކަމަށް ފެނޭ .މި ވެސް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް .މި ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގައި ވަރަށް
ގިނަ ވާހަކަތައް ހުންނާނެ .ރެޕެޓިޝަންކޮށް އަންނަނީ .އެހެންނަމަވެސް ،ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރޭ އައު ކަންކަން
ވެސް ހިމެނިފަ .ދެން މުޅި ބިލުން މި ބައި އުނިނުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާތީވެ މި ބައި ބާއްވައިގެން މި
ކުރިއަށްދަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑު މެން ކުރިއަށް މި ދަނީ ހަމަ ބިލުގެ ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތަށް( .ނ) މަދަނީ
މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްދާއިރު އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނާ މެދު ފަނޑިޔާރު
ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމަކާ ނުލާ އަދި ކޯޓު އޮފިސަރަކަށް ،އޮފިސަރަކު ވެސް ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި
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އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ .ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މި މާއްދާގައި ލިޔެފައިވާ ކޯޓު އޮފިސަރަކު ވެސް
މި ޢިބާރާތުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓު މުވައްޒަފަކު ވެސް މި ގޮތަށް ޢިބާރާތްކުރުމަށް .އެއީ ކުރިން ވެސް އޮތް މާއްދާއަކުން
އަޅުގަނޑު މެން ކޯޓު އޮފިސަރުގެ އެ ލަފުޒުގެ ބަދަލުގައި މުވައްޒަފު މި ބޭނުންކުރީ .އެއީ ކޯޓު އޮފިސަރެއް
އި ނގިރޭސިން ބުނާ ކަމަށްވަނީނަމަ އެއީ ހަމަ ކޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއް ވެސް މެ .އަޅުގަނޑުމެން ކޯޓު އޮފިސަރު
އެ ބަސް އިނގިރޭސި ބަސް ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ފަހަރުގައި ކޮންފިއުޒެއްވެދާނެ ކަމަށް ޓަކައި .އެ އޮފިސަރު ކިޔާ
މަޤާމުތަކެއް ބައެއްފަހަރު ކޯޓުގައި ވެސް އެބަހުރޭ ވަކި ބަޔަކަށް .އެހެންވީމާ ،މުޅި އެންމެހައި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭނެ
ގޮތަށް ޝާމިލުވާނެ ލަފުޒެއް ލުމަށް އަޅުގަނޑު މެން މުވައްޒަފު މި ބޭނުންކުރަނީ .އެހެންވީމާ ،މިއީ މަޤްޞަދަކީ .އަދި
ކޯޓު ،އާދެ! (ނ) ރަނގަޅު މިހާރު .ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ވެސް އެ ބަސް އެ ތަނަށް ހިމަނާފަ .އޮފިސަރުގެ ބަދަލުގައި.
ދެން އިން އަކުރު( .ރ) މައްސަލައަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރިއަށްދާއިރު އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ޚަޞްމަކު އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް ޚަޞްމުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެފަދަ ޢަމަލެއް ބަހުން
ނުވަތަ ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަ ލުން ވިޔަސް ކުރިޔަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެ ކަން
ވަގުތުން ފަނޑިޔާރު ހުއްޓުވަންވާނެއެވެ 38 .ގެ (ހ) ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތްތައް ބޭއްވުން .ޝަރީޢަތް.
މަޢާފުކުރައްވާ( .ހ) ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ހިންގަންވާނީ އަދުލުވެރިކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި
ހާމަކަމާއެކުގައެވެ .ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓު .މި މާއްދާގެ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރެވޭ .ޝަރީޢަތުގެ
އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ހިންގަންވާނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލާފައިވާ މަޖިލީހެއްގައޭ .އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލުކޮށްލި ގޮތް
ދަންނަވައިލާނަން 38 .ގެ (ހ) ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ހިންގަންވާނީ އަދުލުވެރިކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް
ނުޖެހި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައެވެ .ދައްކާލަބައްލަވާ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ބަދަ ލާ
ހަމައިން( .ށ) ޑިލީޓުވީއެ 38 .ގެނައި ބަދަލު މި ދަންނަވަނީ (ހ) ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ހިންގަންވާނީ
އަދުލުވެރިކަމާއެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައެވެ .އަދި ކޯޓުން ނެރޭ އެންމެހައި
އަމުރުތަކާއި ޙުކުމްތައް ވެސް އިއްވަންވާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މަޖިލީހެއްގައެވެ .އަރިމަތީގައި އިންގޮތް
ދައްކާލަބައްލަވާ .ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތެއް ބޭއްވުން ރަނގަޅު .އެހެންވީމާ ،މި ބަދަލާ އެކުގައި (ހ).
ދެން އޮތީ (ށ) .އަޅުގަނޑު މެން އޭރުގައި އޮތް (ށ) ޑިލީޓް .ޑިލީޓުކޮށްފައި މި (ށ) އަށް މި ގެނައި ބަދަލަކީ ،މި
މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހާލަތެއްގައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ޝަރީޢަތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ޝަރީޢަތެއް ކުރާ ފަނޑިޔާރަކަށް
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ލިބިގެންވެއެވެ .ރަނގަޅު (ށ) އެ ގޮތަށް ނިމުނީ - 39 .އަރިމަތީ ސުރުޚީ ،އެދިފައިވާ ފަރުވާ މެނުވީ ނުދިނުން.
އެހެން ގާނޫނެއްގައި

ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،

މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި ،ޚަޞްމަކު އެދިފައިވާ ފަރުވާއާ ތަފާތު ފަރުވާއެއް ،ނުވަތަ ޚަޞްމަކު އެދުނު ފަރުވާގެ
އިތުރުން ،އެހެން ފަރުވާއެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ދަޢުވާއިން ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ބަދަލުގެ
ތެ ރެއިން އަނެއް ޚަޞްމު ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް
ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ .ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އެބައިން އެ މާއްދާއަށް ،ޑެމޭޖަސް އެންޑް ރެމެޑީ މި ދެ ބަހުގައި
ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ

މާނަފުށުއަރާނެ

ގޮތަކަށް

އަރިމަތި

ސުރުޚީ

އިބާރާތްކުރުން

މި

ދެބައި

ހިމަނައިގެން

ފަރުމާކުރުމަށް .އެދިފައިވާ ފަރުވާ ނުވަތަ ބަދަލު މެނުވީ ނަގައިނުދިނުން .އެދިފައިވާ ފަރުވާ ނުވަތަ ބަދަލު ،އަރިމަތީ
ސުރުޚީ އަށް މި ގެނައި ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް .އެދިފައިވާ ފަރުވާ ނުވަތަ ބަދަލު މެނުވީ ނަގައި ނުދިނުން .އެހެން
ގާ ނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް
ނިންމުމުގައި ،ޚަޞްމަކު އެދިފައިވާ ފަރުވާއާ ތަފާތު ފަރުވާއެއް ،ނުވަތަ ޚަޞްމަކު އެދުނު ފަރުވާގެ އިތުރުން އެހެން
ފަރުވާއެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ދަޢުވާއިން ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ބަދަލުގެ ތެރެއިން އަނެއް
ޚަޞްމު

ދިނުމަށް

އެއްބަސްވެފައިވާ

މިންވަރަށްވުރެ

ކުޑަ

މިންވަރަކަށް

ބަދަލު

ނަގައިދިނުމަށް

ކަނޑައަޅައިގެންނުވާނެއެވެ .ރަނގަޅު -44 .އަސާސެއް ނެތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން.
އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ގާނޫނުގެ  423ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު
އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓަކީ އަސާސެއް ނެތް
މައްސަލަ ކަނޑައަޅާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ހިމެނުން .ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތަތީ44 .ގެ މި
އަސާސެއް ނެތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން .މި ޑްރާފްޓުގައި އޮތް ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ބަލައިގަނެވުނީ 42 .ވަނަ މާއްދާ ،އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންގުން .ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއެއްގެ އިޖުރާއަތު
ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،އެ އިޖުރާއަތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިއުމާއި ،ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެނޫން ވެސް ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ .މީގެ ކުރީގައި އަޅުގަނޑުމެން
ކިޔަމުންދިޔައިރުގައި އެ ފުރުޞަތު ދޭންވީ ގޮތާއިމެދު ސުވާލު އުފެދުނު ކަމެއް ދެއްތޯ .އޭ.ޖީން އަޅުގަނޑުމެން
ލަފައެއް ހޯދަން އެދުނުތޯ؟  42ވަނަ މާއްދާއަށް އޭ.ޖީގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައި މި އޮތީ 42 ،ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކުރަނީ ހަމައެކަނި  107ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެއް ނޫން .މައްސަލައިގެ އެކި
މަރުޙަލާތަކުގައި ކޯޓަށް ލިބޭ ބާރެއްގެ ގޮތުގައި މި މާއްދާ މި ބާބުގައި އޮތުން މުހިންމު .މިއީ ވެސް ކޯޓުން އެކްޓިވް
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ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  54ވަނަ ބައްދަލުވުން

ކޭސް މެނޭޖުމަންޓު ގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެ އާންމު ބާރެއް .އެހެންވީމާ،
އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ދެއްތޯ އެ ބޭފުޅުން ވެސް އިންސިސްޓް އަނެއްކާ ވެސް ކުރައްވަނީ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް
އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް މި ނިންމީ - 45 .ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން .ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގެ އެއްވެސް
މަރުޙަލާއެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،އެފަރާތަކާމެދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް މި މާއްދާއަށް އެބަ އޮތް .މި ބިލުގެ  43ވަނަ މާއްދާ އާއި  45ވަނަ މާއްދާއަކީ ކޯޓުގެ
ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ މާއްދާ ކަމަށްވާތީ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢިބާރާތްކުރަން.
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުގެ  51ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ
ގޮތުން ކޯޓުގެ ޙު ރުމަތް ކަނޑާ ފަރަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރަންވާނެ ކަމަށް
ބަޔާންކޮށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ފެނޭ .އާދެ! އެހެންވީމާ ،ހަމަ  45ވަނަ މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ޑްރާފްޓުގައި އޮތްގޮތް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވިފައިވަނީ .އެހެންވީމާ 45 ،ވަނަ މާއްދާއަށް (ހ) އެއްގެ ގޮތުގައި ކުރީގައި އޮތް ގޮތް
ބާއްވާފައި ދެން (ށ) އެއް އިތުރު މި ކުރީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޯޓުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ
ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ މައްޗަށްނަމަ އެ ގާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް
މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު އަންގަންވާނެއެވެ .ހަތަރުވަނަ ބާބު .އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި 45
ވަނަ މާއްދާ (ހ) (ށ) އަށް ބަދަލުކުރަން ޑްރާފްޓެއް ކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް އެ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ .މިހާރު ހަމަ
ކުރީގައި އޮތްގޮތަށް  45ވަނަ މާއްދާ ބާއްވަން .އެއީ (ހ) އެއް ނުހިމަނާ( ،ހ) އަށް ބަދަލުނުކޮށް އަދި (ށ) އެ އް
އިތުރުނުކޮށް .އެހެންވީމާ ،ހަމަ ކުރީގައި އޮރިޖިނަލީ އޮތްގޮތަށް މި ބޭއްވުނީ -46 .ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުގެ މަދަނީ
އިޚްތިޞާޞް( .ހ) މި ގާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި ގާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާއާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލައި ހިންގައި އެންމެހައި ކޯޓުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ
ގާނޫނުގައި ނުވަތަ ވަކި ކޯޓަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ގާނޫނެއްގައި ،މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިދޭ ކަމަށް
ބަޔާންކުރާ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވެއެވެ( .ށ) އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މަދަނީ މައްސަލަތައް ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި
ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވި ކޯޓުތަކަށެވެ -1 .ޢާންމު މަދަނީ ދަޢުވާތަކާއި ،ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަތަކާއި،
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  65ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ސިވިލް ކޯޓަށް ނުވަތަ ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް .މި އިޚްތިޞާޞްގެ ވާހަކަ އަންނަ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން  1ގައި މި އޮތް އަކުރުގައި
ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން މި ބާއްވާލަނީ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސްގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ބޭފުޅުންނާ
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މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް .ދެން އޮތް އަކުރު( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އާދެ! އެހެންވީމާ ދެވަނަ އަކުރަށް ދިއުމުގެ ކުރިއަށް
އަޅުގަނޑުމެން ...އާނ ،ހިންގަވާ އެހެންވީމާ އަކުރުތައް ނިންމާލާފައި ،އެހެންވީމާ - 2 ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް .އަޅުގަނޑުމެން އެ މާއްދާއަށް ސުވާލެއް ދަންނަވާލުމުން
ފާހަގަކުރައްވާފައި އޮތީ މިގޮތަށް .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ހައިކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް މި މާއްދާގެ ސަބަބުން
ހަނިކަމެއް ނާދޭ .ދެ މަރުޙަލާގެ ދެ ކޯޓަކަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ފުރަތަމަ
މަރުޙަލާގައި ބަލާނީ ހައިކޯޓުން ކަމަށާއި ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނީ އެއަށްފަހުގައި ކަން
ގާނޫނުން ކަނޑައަޅައިދިނުން މުހިންމު ކަމަށްވާތީ މި ބިލުގައި އެ ކަން ސާފުކޮށްދީފައި އެ ވަނީ މިހާރު ވެސް
ޢަމަލުކުރާ އާންމު އުސޫލުގައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަ ނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސީދާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ .ވީމާ ،އެ
އުސޫލު ކަމާ ބެހޭ އިޖުރާއީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުން މުހިންމު .މިތާނގައި ބަޔާންކުރަނީ ކޯޓުގެ ވާހަކަ ...އާނ،
އެއީ އެހެން މާއްދާއެއް މަޢާފުކުރައްވާ 2 .ގައި އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތް ޢިބާރާތް މި
ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވީ ކޮމިޓީއަށް ފެނުނީ .އެހެންވީމާ "،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ" މި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ .މިހާހިސާބުން ކޮމިޓީގެ
ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑައި ލާނަން ގާތްގަނޑަކަށް ވިހި ފަނަރަ މިނިޓު ފަހުން ބައްދަލުވެލަން( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)
(ށ)ގެ  1އަޅުގަނޑުމެން ޖުޑިޝަލް ރިވިއު މައްސަލަތަކާއި އެ ޖުމްލަ ސާފުކޮށްލަން ބައްދަލުކުރާ ދުވަހުގައި ދެން
މަދަނީ އެ ތަންކޮޅު އިބާރާތެއް އިތުރުކޮށްލިޔަސް ވެސް  66ވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް އެ
ގޮތަށް .އޯކޭ ،2 .މި ކުރީގައި ކިޔާފައި އޮތީ ދެއްތޯ؟  2ވެސް ކިއިފައި ފާސްކުރެވިފަ .އެހެންވީމާ -47 ،ކޯޓުތަކުގެ
ސަރަޙައްދީ އިޚްތި ޞާޞް( .ހ) ޢާންމު އުސޫލުން ،މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ
ކޯޓަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓެވެ .ރަނގަޅުތޯ؟
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެބަ އޮތް ކޮމެންޓެއް .ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ސަރަޙައްދީ އިޚުތިޞާޞް
މި ސުރުޙީގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ކޯޓަކަށް ވުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު
މި ބިލުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް މި ސުރިޚީގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން
ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ވުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި
ތަފާތުކޮށް

ގެނެސްފައިވާތީވެ.
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ވާހަކަދައްކާލުމަށް ބާއްވައިލާނަން47 .ގެ (ރ) .މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި
ދަޢުވާއެއް އުފުލާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ
ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ބަދަލުގައި ،އަންނަނިވި ކޯޓުތަކުގައި އޭނާއަށް ދަޢުވާ އުފުލިދާނެއެވެ .އެ ވާހަކައަށް އެބަ
އޮތް އަނެއްކާ ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް މި އަކުރަށް .މި އަކުރަށް ނަންބަރެއް އިތުރުކޮށް ތަރިކައިގެ
މައްސަލައިގައި ޚަރަދު ހޯދުމާ ބެހޭ ދަޢުވާތައް ހުށަހެޅޭނެ ކޯޓު ބަޔާންކުރުން .ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ
(ބ) ގައި ހިމެނިފައިނުވާތީ47 .ގެ (ރ)ގެ  10ވެސް އަޅުގަނޑުމެން 10 ،ވަނަ އަކުރުގައި ވަޒީފާ އެއްބަސްވުމަކާ
ގުޅޭ ދަޢުވާއެއްނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ
ކޯޓު .އެހެން އިނީމަ އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދި ސުވާލަކީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަކަށްނޫންހޭ ފުރަތަމަ ހުށަހަޅަނީ.
އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް .އެހެން އޮތް މާއްދާއެއް ،އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދި ސުވާލަށް އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް ވެސް އެބަ އޮތް .އިޞްލާޙުކުރުމަށް ،ގާނޫނަކުން ކަނޑައެޅިގެން އިޞްލާޙުކޮށްފައިނުވާނަމަ ވަޒީފާއާ
ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚް ތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކަމަށްވާތީވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ވެސް އުފެދުނު ސުވާލަކީ ޓްރައިބިއުނަލަށްނޫންހޭ ފުރަތަމަ .ދެން މި އޮތީ އޭ.ޖީ އޮފީހުން އަޅުގަނޑުމެން އުފެއްދި
ސުވާލަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު .މިތާނގައި ބަޔާންކުރަނީ ކޯޓުގެ ވާހަކަ .ރަށެއްގައި ނަމަ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު .މާލޭގައި
ނަމަ ސިވިލް ކޯޓު .މިއީ ހަމައެކަނި ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިނގާނޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ބިލަކަށްވާތީ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް މި ގާނޫނުގެ އިޚްތިޞާޞްއެއް ނުހިނގާނެއެވެ .އެހެންވީމާ ،މީގައި މި
ބަޔާންކުރާ ބަޔަކީ ކޯޓަކަށް ދިޔައިމަ ދެން ވާ ގޮތް .އެކަމަކު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ދާނެތޯ ސުވާލަކީ،
ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ އެއްޗެއް ވެސް އެޕީލަކަށް ދަންޏާ ވެސް ދަށުކޯޓަކަށް ނުދާނެއެއްނު ހައިކޯޓަކަށް ނޫންތޯ
ދާނީ؟ ދެން އޭ.ޖީ އޮފީހުން މި ބުނާ ވާހަކައިގެ ތެރޭގައި މި އިންނަނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް މި
ގާނޫނުގެ އިޚް ތިޞާޞްއެއް ނުހިނގާނެއެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްތަކަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ނުވެފައި އެ ތަންތަނުން ބަލާ
މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އުސޫލުތައް ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ .ވީމާ ،މި ގާނޫނުގެ އިޚްތިޞާޞް އެފަދަ
މައްސަލަތަކުގެ

މައްޗަށް

ނުހިނގާނެއެވެ.

އެ އަކުރު

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ބާއްވާލީ

ސްޓޭކް

ހޯލްޑަރސް

ބައްދަލުވުމަށް( .ބ) މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ވިޔަފާރިވެރިންގެ
ހައިސިއްޔަތުން ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައިވެވޭ ގާނޫނީ އެއްބަސްވުމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޞައްޙަ
އެއްބަސްވުމަކަށްވާ ހާލަތުގައި ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފެދޭ އިޚްތިލާފަކާ ގުޅިގެން އުފުލޭ ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ވަކި ކޯޓަކަ ށް ކަމުގައި އެ ދެފަރާތުން ލިޔުމުން ،ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ހާ ލަތުގައި ،އެފަދަ އެއްބަސްވުމަކާގުޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި މާއްދާއަށް
އެބަ އޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕޮއިންޓެއް .އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ އޮތީ ސަޖެސްޓްކޮށްފަ .ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 5
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެއީ ޖަދުވަލު 5ގެ ދެވަނަ ނަންބަރާއި (އ) ގައި ފަސް
މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީ އަދަދުގެ ފައިސާ ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ އަގުގެ މުދާ ހިމެނޭ މައްސަލަތައް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ މި އަކުރުން އެ ކަން ސާފުވާ ގޮތަށް އިބާރާތްކުރުމަށް .އަދި
އެއީ ޖަދުވަލު  3ވަނަ ނަންބަރު (ހ) އާއި (ށ) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މި މާއްދާ ޢިބާރާތްކުރުމަށް .ކުރީގައި
އަޅުގަނޑުމެން ކިޔަމުން އައި މާއްދާ އޮތްގޮތަށް ބާއްވާފައި ރަނގަޅު ކަމަށް ބަލާފައި ދެން އިން އަކުރު( .ކ)
ދަޢުވާއެއް އުފުލާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން އެނގެން ނެތްނަމަ އަދި މި މާއްދާގެ ފަށުން
އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ އެހެން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،އެ ދަޢުވާއެއް އުފުލާއިރު އޭނާ ޢާންމު
ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ ކޯޓުގައި އެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަޖެސްޝަނެއް .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އޭނާއަކީ ކޮން
ފަރާތެއްކަން ސާ ފުކުރުމަށް ،އިބާރާތް ސާފުކުރުމަށް ހިނގާ ސާފުކޮށްލަމާ .އާދެ! ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވާހަކަ އެ
އަންނަނީ .އެހެންވީމާ ،އަޅުގަނޑުމެން މި އަކުރުގައި "އޭނާ" އިންތަންކޮޅު ބަދަލުކޮށްލީ "ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް".
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާ ބެހޭ ކޯޓުގައި އެ ދަޢުވާ
އުފުލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އާދެ! އެ މާއްދާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވި ސްޓޭކް
ހޯލްޑަރސް މީޓިންގގައި ސާފުކުރުމަށް 49 .ގެ (ހ)ގެ އަރިމަތީގައި މި އޮތީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެއް ކޯޓަށްވުރެ ގިނަ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް .ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް ،އެއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނޭ އެއް
މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު ދެ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި
ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ
ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭތޯ ބަލައި އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ،އެ މައްސަލަ ފަހުން ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގެ އަމިއްލަ
އިސްނެގުމަށް އެ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ބެލުން މެދުކަނޑާލަންވާނެއެވެ .އެ މާއްދާއަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ
ކޮމެންޓެއް .އެ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާކަން ކޯޓަކަށް ނޭނގޭފަހަރުތައް
ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ކޯޓަށް ވެސް އެހެން ކޯޓަކަށް އެ މައްސަލަ
ހުށަހެޅިފައިވާކަން އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން އަންގަންވާނޭ ގޮތަށް ބޭއްވުން 49 .ގެ (ހ) .ދަޢުވާ،
އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރި ގޮތާއި އެކުގައި .ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް އެއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނޭ އެއް
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މައްސަލައަށްވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު އެކި ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ކަން އެ މައްސަލައިގައި
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެ ކޯޓުތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ހާލަތުގައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ
ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް
ލިބިގެންވޭ ތޯ ބަލައި އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން އެ މައްސަލަ ފަހުން ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް
އެ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ބެލުން މެދުކަނޑާލަންވާނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު)  50ވަނަ މާއްދާ.
މައުޟޫޢުއާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާސް މައްސަލަ ބެލި ކޯޓަށް ނުވަތަ އެހެން
ކޯޓަކަށް ފަހުން ނުލިބުން .ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަކުން ،އެ މައްސަލަ ބަލައި،
ނިހާއީ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާނަމަ އެ މައުޟޫޢުގައި އެ ކޯޓުން ނުވަތަ އެހެން ކޯޓަކަށް އަލުން އެ މައްސަ ލަ
ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ( .ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) އެހެންވީމާ 50 ،ވަނަ މާއްދާ އަޅުގަނޑުމެން އެ ޕެރެގްރާފު އުނިކޮށްލާފައި
މހާރު މި އޮތީ އޮތްގޮތް ،އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓިއަށް ފާސްކުރެވުނު ގޮތް .ވަކި މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިފައިވާ ކޯޓަކުން އެ މައއްސަލަ ބަލައި ނިހާއީ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާނަމަ އެ މައުޟޫޢުގައި އެ ކޯޓަށް ނުވަތަ
އެހެން ކޯޓަކަށް އެ މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެއްނޭޅޭނެއެވެ .މިހާހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެން މި މާއްދާގެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި
މި ފާސްކުރެވުނީ .ދެން އޮތްބައި އަޅުގަނޑުމެން މި އުނިކުރީ -51 .ޖިނާޢީ ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޞާސް ހިނގާ
މައްސަލަތައް( .ހ) މި ގާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލައި ހިންގާ
ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން ބަލަންޖެހޭ
މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ މަދަނީ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި އެ ކޯޓުގައި އެ
މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުން ހުއްޓާލައި ،އެ މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ .މި
މާއްދާއަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް ސަޖެސްޝަނެއް .އިބާރާތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް .މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި
ޖިނާޢީ ބައެއް ހިމެނޭނަމަ ޖިނާޢީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާސް ،އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ ގެނެއްސަ ވެސް
ދެއްތޯ .މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަށް މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ
ޚަ ޞްމުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އެފަދަ ޖިނާޢީ
މައްސަލަތަކަކީ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް
ފެންނާތީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަ ހުއްޓާލަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މަދަނީ މައްސަލައެއް ދެން ކުރިއަށްދާ
ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުން 51 .ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) .މި ގާނޫނުގެ  2ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން މަދަނީ
މައްސަލަ ބަލައި ހިންގާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ
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ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  54ވަނަ ބައްދަލުވުން

ކޯޓަކުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ މަދަނީ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެންނުވާނެއެވެ.
އަދި އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުން ހުއްޓާލައި ،އެ މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް
އަންގަންވާނެއެވެ( .ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ޖިނާޢީ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި މަދަނީ
މައްސަލަތައް ނުވަތަ އެފަދަ ޖިނާޢީ މައްސަލައަކުން އުފެދޭ މަދަނީ އިލްތިޒާމަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޖިނާޢީ
އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ކަމާ ބެހޭ ޖިނާޢީ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރަކަށް ،މި ގާނޫނުގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަސަރެއް
ނުކުރާނެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވާހަކައެއް އެބައޮތް މީގައި .މި އަކުރު އުނިކުރުމަށް .މި އަކުރުގައި ބަޔާންކުރާ
ކަންކަމަކީ ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށްވާތީ މިއަކުރު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގައި ހިމެނުމުގެ ބަދަލުގައި ޖިނާޢީ
އިޖުރާއަތުގައި ހިމެނުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ( .ށ) ދެންމެ މި ކިޔާލި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ބާއްވަން
އެއްބަސްވީ 56 .ގެ (ހ) ގެ  .11ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމަކާގުޅޭ ދަޢުވާއެއްނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ
ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފު ،އެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަނެއް
ބައިވެރިޔާގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާއެއް އުފުލައިފިނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އެ މައްސަލައެއް
ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓަކީ ،މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރަން .ގާނޫނަކުން

ކަނޑައެޅިގެން އިސްތިސްނާކޮށްފައިނުވާނަމަ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ވަޒީފާއާ
ބެހޭ ޓްރިބިއުނަލަށް ކަމަށްވާތީ .އާދެ! ކުރީގެ މާއްދާ ވެސް އެގޮތަށް ބޭއްވީތީވެ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސްއަށް މި
ޓްރިބިއުނަލްގެ ވާހަކަ އަންނަ ތަންކޮޅަކަށްވާތީ އަނެއްކާ ވެސް މި މާއްދާ ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް
މީޓީންގގައި އަހާލަން 56 .ގެ (ނ)ގެ  . 6ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޙުކުމެއް އެހެން ޤައުމެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމާއި
އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު - 4 .ދަޢުވާކުރާ
ފަރާތުން އެދޭ ފަރުވާ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނަގައިދެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން- 5 .
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހިނގާނޭ ޚަރަދާއި ލިބޭނެ
ފަސޭހަ -6 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ޙުކުމެއް އެހެން ޤައުމެއްގައި ތަންފީޒުކުރުމާއި ،އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ކުރާ
ޙުކުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު  .ދެން މިކަމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އޮތް
ކޮމެންޓަކީ ،މި މާއްދާގެ (ނ)ގެ  5 ،4އަދި  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޕްރެޓިކަލީ ކުރާނެ ގޮތެއް ހިމެނުމަށް.
 -57ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިދިނުމަށް އެދުން .ދަޢުވާއެއް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވަނީ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކަށް ކަމަށް ވީނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެދެވިދާނެ
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ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅެއް އެ ދަޢުވާއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅައިދިނުމަށް އެދި މައްސަލައިގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ
ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ
ތެރޭގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އެއްޗެއް ސާފުކުރަން އެދުނުތޯ އެ ނުކުތާއާ
ގުޅިގެން؟ އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރަން އޭރުގައި އެދުނީ އެހެން ޤައުމެއްގައި ބަލާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެތޯ އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް .އެއީ އެ މާއްދާ އޮތްގޮތުން
އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލު އުފެދުނީ .ދެން އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެބަ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ އެހެން ޤައުމެއްގައި ބަލާ މައްސަލައަކާ
ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއޭ .މިސާލަކަށް ވަކި މުދަލެއް ނުވަތަ އެސެޓެއް ހުރީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށްވާ ހާލަތުގައި އެއާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ .މިއީ މި ގާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައި އޮތުން މުހިންމު އުސޫލެއް .އެހެންވީމާ ،އެންމެ ރަނގަޅު ދެއްތޯ މި އޮތްގޮތަށް ބާއްވަން 5 .ވަނަ
ބާބު .ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު .ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ބުނަނީ މި ބާބުގައި ބަ ޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ދަޢުވާއެއް ހުށަނޭޅުނު
މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ސާބިތުކޮށްފިނަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާބުގައި ހިމެނުމަށް ފެނޭ 60 ،59 .ސޮރީ! - 60
ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާންމު މުއްދަތު .މި ގާނޫނުގައި އަދި އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ ،އެ ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބު ނުވަތަ ދަޢުވާ އެ
މައްޗަށް ބިނާވާ ޚުޞޫމާތް މެދުވެރިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން  6އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވެފައިނުވާނަމައޭ އިނގޭތޯ.
އެހެންވީމާ ،މީގައި މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އުފެދި އެއް ސުވާލަކީ ބޭންކުގެ ލޯނަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކަށް
މުއްދަތު ކަނޑައެޅުމުގެ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށް .އޭ.ޖީ އޮފީހުން އެކަމާ ގުޅިގެން އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެހި
ސުވާލަށް ކޮމެންޓެއް ކުރައްވާފަ 6 .އަހަރަށްވުރެ ތަފާތު މުއްދަތެއް މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ކަނޑައެޅުމަކީ އިތުރު
މަޝްވަރާކުރެވިދާނެ ކަމެއް .އެހެންނަމަވެސް ،އެފަދައިން އުސޫލެއް ކަނޑައަޅުއްވާނަމަ ދަރަނީގެ ބާވަތަށް ބިނާކޮށް
ތަފާތުތަކެއް ގެންގުޅުން މުހިންމުވެދާނޭ .އެހެންވީމާ 60 ،ވަނަ މާއްދާގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރީގައި އުފެދި ސުވާލު
މިހާރު ނަފީކޮށްފައި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން  60ވަނަ މާއްދާއަށް އެ ގެނައި އިޞްލާޙު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރީ 64 .ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) .މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ
ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ ،އެ މުއްދަތުގައި އެ ދަޢުވާ ހުށަނޭޅުނު އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރި ކަމުގަ އި
ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދީ ،ކޯޓުން އެކަމުގެ ހުއްދަ ދީފިނަމަ ނުވަތަ ދަޢުވާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ
އިދާރާއިން އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ  .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓަކީ" ،ނުވަތަ ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަޢުވާ
ރައްދުވާ

ދައުލަތުގެ

އިދާރާއިން

އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ"
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ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއްގައި އިތުރު ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރެއް ކަމަށް މި އަކުރުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި
ބުނުމަށްފަހު މި ޢިބާރާތް ހިމެނުމުން މި އަކުރު ފުރަތަމަ ބައިގައި ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރު ކެނޑުމާއި ޢިބާރާތް
ފުށުއެރުމެއް އެބައޮވޭ ދޯ .އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތައް ހުރިނަމަ ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދީ އެ ކޯޓުން އެ ކަމަށް ހުއްދަ
ދީފިނަމަ ނުވަތަ ދަޢުވާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ .އެހެން
އިނަސް އެންމެ ރަނގަޅު އެކަމަކު .މުއްދަތު( ،ނ) އަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ އެކުގައި ގެނެވުނު ބައި
ދަންނަވައިލާނަން .ކޯޓުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދީފިނަމައެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
ހަމަވެފައި ވީނަމަވެސް ،ދަޢުވާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ އެ
މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ ތި ތަނުގައި އެއްކަލަ
ތަފުސީލުކޮށްދެވިފައިވާތީވެ ދެން ނުވަތަ ޖެއްސަސް އެންމެ ރަނގަޅު .އެހެންވީމާ ،މިހާރު މި ބަދަލުކުރި ޕެރަގުރާފަކީ
މިއީ .ކޯޓުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދީދިނަމައެވެ .ނުވަތަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ވީނަމަވެސް ،ދަޢުވާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ އެ މުއްދަތުގެ
ފަހުން ހުށަހެޅޭ ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ .ދެން އަނެއް މާއްދާ66 .ގެ (ހ)
އިހުމާލުގެ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާ އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ސަބަބާ ގުޅޭ އެންމެހައި ވާޤިޢާތައް ނޭނގޭ ބާވަތުގެ
މައްސަލަތައް( .ހ) މި މާއްދާ ހިނގާނީ ،މި ގާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ދަޢުވާތައް ފިޔަވާ
އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( )2ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާ ތާރީޚު ،އެއްކަލަ އެއްޗެހިތައް އިނގޭތޯ .ބަދަލުވަނީ ،ދަޢުވާ ބިނާކުރި
ސަބަބު މެދުވެރިވި ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައެވެ .ބައްދަލުވަނީ ،ސޮރީ! އަޅުގަނޑުމެން
އޭރުގައި އުފެއްދި ސުވާލަކީ ބައްދަލުވާ ތާރީޚު ސާފުކުރުން .ޢިބާރާތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެއީ .އޭ.ޖީ އޮފީހުން
އަޅުގަނޑުމެ ންނަށް ސަޖެސްޓުކޮށްފައި އޮތް ވާހަކައަކީ ،ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާ ތާރީޚު ނުވަތަ އެންމެ އަވަހަށް ބައްދަލުވާ
ތާރީޚު ވިޗް އެވަރ ޑޭޓް ދެޓް އޮކަރސް ފަސްޓް އެ މާނައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތެއް މިއީ .މިހާރު ވެސް
ބައެއް ގާނޫނުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތެއް .އާދެ! 66ގެ (ހ) ގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތާނގައި ލަފުޒެއް
އިންގޮތް އޮޅުންފިލުވާލަން ބޭނުންވީ .އެހެންވީމާ" ،ބައްދަލުވަނީ" އެ ޖުމުލަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން
ވެސް ފާހަގަކުރައްވާތީވެ ،މި ގޮތަށް ބޭއްވީ66 .ގެ (ނ) .މި މާއްދާގެ (ށ)ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި
ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާ ތާރީޚަކީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ
ޙައްޤު ލިބިފައިވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
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ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  54ވަނަ ބައްދަލުވުން

ލިބުނު ތާރީޚާއި އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އެންމެ
އަވަހަށް ބައްދަލުވާ ތާރީޚެވެ" .ބައްދަލުވާ" އެ ބަސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް .އެ މާއްދާ ވެސް ފާސްވީ( .ރ)
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެން އޮތް (ރ)ގެ  1ވަނަ އަކުރު
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ގެއްލުމާއި ސީދާގުޅޭ ވާޤިޢާތައް އެނގިފައިވުމަށް އަދި އެއީ
ނުވަތަތޯ އަދިތޯ؟ އެކަމަކު ދެންމެ މި ދެންނެވި އަކުރުގައި "އަދި" އިން ތަންކޮޅު "ނުވަތަ"އަށް ބަދަލުކުރީ .އެ
މާއްދާގެ (ބ) މި މާއްދާގެ (ރ)ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ގެއްލުމާ ސީދާގުޅޭ ވާޤިޢާތައް ކަމުގައި
ބަލާނީ އިހުމާލުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވި މީހާއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ،ބުއްދީގެ ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ
ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ވިސްނާ މީހަކަށް މެދުވެރިވި؛ އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ބަލަން( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) (ބ) މި
މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ،ގެއްލުމާ ސީދާގުޅޭ ވާޤިޢާތައް ކަމުގައި ބަލާނީ އިހުމާލުގެ
ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވި މީހާއަށް ލިބުނު ގެއްލުން ،ފަރުވާތެރި ސަބަބުވެރި މީހަކަށް މެދުވެރިވިނަމަ އެ
ގެއްލުމަކީ އެކަމާ ގުޅިގެން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެ މީހަކަށް ވެސް ދަޢުވާކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ބޮޑު
ގެއްލުމެއް ކަމަށްވާ ހާލަތުގައި އެ ދަޢުވާ އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމަށް ބުރަވާ ހާލަތްތަކަށް ބާރުދޭ ވާޤިޢާތަކަށެވެ.
އެހެންވީމާ ،އިތުރު ކޮށްލެވުނީ ނޫނީ އިޞްލާޙުކޮށްލެވުނީ "ފަރުވާތެރި ސަބަބުވެރި މީހަކަށް" އެގޮތަށް ޢިބާރާތް .އޯކޭ.
ދެން އިން މާއްދާ .އެ މާއްދާގެ (ޅ)ގެ ( .)1ވެފައިވާ މުޅި ގެއްލުމަކީ ނުވަތަ އެ ގެއްލުމުގެ ވަކި ބަޔަކީ ސީދާ
ތުހުމަތުކުރެވުނު ޢަމަލުކު ރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ގެއްލުމަކަށްވުން .ދެން
އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .އަދި މިގޮތަށް އިން ތަންތަންކޮޅުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން އަދިތޯ ނުވަތަތޯ
ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ބަލާލަން ބޭނުންވީ .އެހެންވީމާ ،އެކަމާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމަމާ( .ޅ)66 ،ގެ (ޅ) .މި
މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( )2ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ އެހެން ވާޤިޢާއަކީ؛ ( )1ވެފައިވާ މުޅި ގެއްލުމަކީ ނުވަތަ އެ
ގެއްލުމުގެ ވަކި ބަޔަކީ ސީދާ ތުހުމަތުކުރެވުނު ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން
ވެފައިވާ ގެއްލުމަކަށްވުން .އަދި ( )2ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު .އަދި ( )3ހިންގި ކަމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި
ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބާރުދޭ އެހެން ވާޤިޢާއެއް .އެހެންވީމާ ،ވަރަށް ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙަކާ
އެކުގައި އެ އަކުރު މި ފާސްވީ .ދެން އިނީ ކޯއްޗެއްތޯ؟ 67ގެ (ހ) އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ
މައްސަލަތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން އިހުމާލުގެ މައްސަލަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތު .އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން މި ގާނޫނުގެ  66ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދަޢުވާތައް
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ފިޔަވައި އެހެން ދަޢުވާތަކުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިނގާ ތާރީޚުން (އެއް ތާރީޚަށްވުރެ ގިނަނަމަ
ބަލާނީ އޭގެ ތެރެއިން ފަހުގެ ތާރީޚަށް) ފެށިގެން ( 10ދިހައެއް) އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ ދަޢުވާއެ އް
ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ .ބުރެކެޓުގައި މި ޢިބާރާތް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ،އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގައި މާކުކޮށްލީ ބްރެކެޓުގައި
ޢިބާރާތް އިޞްލާޙުކޮށްލަން  .އެހެންވީމާ ،އެ މާއްދާ ދެންމެ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ގޮތަށް އެއްބަސްވެ ފާސްވެވުނީ.
އޭގެ އެ މާއްދާގެ ( )1ވަނަ އަކުރު ދެއްތޯ މިއީ؟ އެކަމަކީ ތުހުމަތުކުރެވުނު އިހުމާލުގެ ޢަމަލު މެދުވެރިވި ސަބަބު
ކަމުގައިވުން" .އަދި" އިން ތަންކޮޅާ މެދުގައި "އަދި" ނުވަތަތޯ ސުވާލު މި އުފެދުނީ )2( .އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ
ބަދަލު އެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ގެއްލުމަކީ އެ ތުހުމަތުކުރެވޭ އިހުމާލުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވި ކަމަކަށްވުން
އާދެ! އެހެންވީމާ ،ކުރީގައި ()2ގެ ކުރިއަށް އެ އޮތް ( )1ގައި އިން ނުވަތަ އަދި ހަމަ "އަދި" އެ އޮތްގޮތަށް
ބާއްވާފައި ދެން ) 2( ،އެދިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު އެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ގެއްލުމަކީ ތުހުމަތުކުރެވޭ އިހުމާލުގެ
ޢަމަލުގެ ސަބަބުން (މުޅި ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ޢަމަލުގެ ބައެއްގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވި ކަމަކަށްވުން).
މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވީ69 .ގެ (ހ) ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ނިހާއީ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް
ނިންމުމެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން  10އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 10 .އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކޮށްފައި އިނީ ހުށަހަޅަންވާނޭ
ދެއްތޯ؟ ލާޒިމުކޮށްފަ .ދެން މުއްދަތު އެއީ ފަހުން ސާފުކުރުމަށް .ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް އެބައޮތް .ދަރަނީގެ،
ދަރިންގެ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ އަދި އާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ އަދި ތަރިކައިގެ މައްސަލަތައް އިސްތިސްނާކުރުމަށް
ފެނޭ69 .ގެ (ހ) ރަ ނގަޅު .އަޅުގަނޑުމެން ދެންމެ މި ދެންނެވި ގޮތަށް .ދެން (ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރަނިވެރިޔާ ފިލައިގެން އުޅޭނަމަ ،ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ޙުކުމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ފޮރުވާފައިވާނަމަ ،އެ ދަރަނިވެރިޔާ ހޯދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެ މުދާ އަނބުރާ ހޯދުނު
ތާރީޚުން ފެށިގެން  10އަހަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާނަމަ އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަކަށް
ހުށަހެއްނޭޅޭނެއެވެ .އަދި ހުށަހެއްނޭޅޭނެއެވެ .ހުށަހެއް ނޭޅޭނެއެވެ .އަދި އެގޮތުން އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ކަމަށް
ބެލެވޭނީ އެ ދަރަނިވެރިޔާ ފެނުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެ މުދާ އަނބުރާ ހޯދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  25އަހަރު
ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .އެއީ ކޮން އަކުރެއްތޯ؟ ( ށ)ގެ ފުރަތަމަ އެއް ޕެރެގްރާފް އަޅުގަނޑުމެން އުނިކުރީ .ދެން
ފާސްކުރެވުނު ބައި ދަންނަވައިލާނަން .މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރަނިވެރިޔާ
ފިލައިގެން އުޅޭނަމަ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ފޮރުވާފައިވާނަމަ އެ
ދަރަނިވެރިޔާ ހޯދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެ މުދާ އަނބުރާ ހޯދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  10އަހަރު ނުވަތަ
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އެއަށްވުރެން ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާނަމަ އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަކަށް ހުށަހެއްނޭޅޭނެއެވެ .މިގޮތަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ( .ނ) ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޓަރެސްޓު ނާރާގޮތަށް
މާއްދާ ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ގޮތެއް ސާފުކޮށްލަން އަޅުގަނޑުމެން އޭ.ޖީ އަރިހުން އެދުނީމާ މި އޮތީ ،މިއީ ޙުކުމް
ތަންފީޒުކުރެވޭނޭ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިދޭ މާއްދާއެއް .މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި މި ބަޔާންކުރަނީ ،ސާބިތު ދަރަނީގެ
ގޮތުގައި

ދެއްކުމަށް

ކޯޓުން

ކަނޑައަޅާ

އެ

ތާރީޚާ

ހަމައަށް

ދަރަނިވެރިޔާ

ފައިސާނުދެއްކުމުގެ

އަރާފައިވާ

އިންޓަރެސްޓްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަރަނިވެރިޔާއަށް ދަޢުވާ އުފުލޭ އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތުގެ ވާހަކަ .ސާބިތު ދަރަންޏަކާ
ގުޅިގެން ފައިސާ ނުދައްކާ ހާލަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓުގެ ފައިސާ ކަނޑައަޅާނީ ޙުކުމްކުރާ ވަގުތު .މި
މާއްދާއަކީ އެފަދައިން ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ދެއްކުން ލާޒިމުވާ ވަގުތު ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޙައްޤު އުފަންވާ ވަގުތު ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެއް ނޫން .އެހެންނަމަވެސް ،މާއްދާގެ
އިބާރާތް އޮތްގޮތުން މާނަ އޮ ޅުންއަރާތީ އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި އަންނަނިވި ގޮތަށް މި މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށް
ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނޭ .މި އޮތީ އެ ބޭފުޅުން ހުށަހެޅި ގޮތް ވެސް .ސާބިތު ދަރަންޏެއް ދެއްކުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ
މުއްދަތެއްގައި އެ ދަރަނި އަދާކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާވާ ފައިސާ
ނަގައިދެވޭނީ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  10އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވުމުގެ ކުރިންނެވެ .މިއީ ޙުކުމް
ތަންފީޒުކުރެވޭނޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިދޭ މާއްދާ ކަމަށްވެފައި މި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާނީ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމަށް
ޓަކައި ކޯޓަށް( ...ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު) ދެން މި ދަންނަވާލަނީ އެހެން މާއްދާއެއް ދެއްތޯ( .ރ) އޮތްގޮތަށް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާސްވީ .މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ޙުކުމްކުރާ ނުވަތަ
ނިންމުން ނިންމާ ކޯޓުން މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތަކަށްވުރެ ކުރު
މުއްދަތެއް އެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ( 70 .ހ)
ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި އިތުރުކޮށްދިނުން.
(ހ) މި ގާ ނޫނުގައި ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ދަޢުވާއެއް ކުރުމުގައި އެ
ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުގައި އެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނިމުމަކަށް އައި ތާރީޚު ނުވަތަ އެ ފަރާތް މަރުވި ތާރީޚާއި މި ދެ ތާރީޚާ ދޭތެރެއިން ފުރަތަމަ
ބައްދަލުވާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނިމުމަކަށް އައުން ސާފުކުރުން .އެހެންވީމާ 70 ،ގެ (ހ) މި އޮތްގޮތަށް ބޭއްވުމަށް
އަޅުގަނޑުމެނަށް އެއްބަސްވެވުނީ( .ރ) މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ކުޑަކުދިންނާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ
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ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  54ވަނަ ބައްދަލުވުން

ފަރާތްތައް ބަލަންވާނީ ނުކުޅެދުންހުރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ދެންމެ މި ދެންނެވި މާއްދާ ވެސް
އޮތްގޮތަށް ބާއްވައިގެން ކުރިއަށްދާން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވުނު މާއްދާއެއް އެއީ .މިއީ ކޮން މާއްދާއެއް؟ .74
ޓެކުހާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ އިސްތިސްނާ .ދައުލަތުން ނަގަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ ޑިއުޓީއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް
ޓެކުހަކާ ގުޅޭ ،ޑިއުޓީއަކާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާތަކުގެ މައްޗަކަށް މި ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މުއްދަތުތަކެއް ނުހިނގާނެއެވެ .ދައުލަތުން ނަގަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ ޑިއުޓީއެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ޓެކުހަކާ
ގުޅޭ ނުވަތަ ޑިއުޓީއަކާ ގުޅޭ ޖޫރިމަނާއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާތަކުގެ މައްޗަކަށް މި ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މުއްދަތުތަކެއް ނުހިނގާނެއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭރުގައި ބަލާފައި މި އޮތީ އުނިކުރާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އިނގޭތޯ.
އެހެންވީމާ ،އުނިކުރުން މުހިންމެއްނުން 77 .ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެވަނަފަހަރު ވިސްނިއިރުގައި
ވެސް އެއްބަސްވެވުނީ .އެހެންވީމާ ،އުނިކުރީ 77 .ގެ (ހ) .އާންމު މަޞްލަޙަތު އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްގެ
ދަޢުވާ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ބެލުމުގައި ،އެ މަޞްލަޙަތުގެ ޞައްޙަކަމާއި އެއީ ކޯޓުން
ޙައްލުކޮށްދިނުން މުހިންމު މައްސަލައެއްތޯ އަދި އާންމު މަޞްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މެނުވީ ކޯޓަށް
ހުށަހެޅެން ނެތް މައްސަލައެއްތޯ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓަކީ ،އާންމު
މަޞްލަޙަތު ކަމުގައި ހިމެނޭ ބެލޭ ބާވަތްތައް ހިމެނުމަށް އަދި މި ބާވަތުގެ މައްސަލަ އެކްސްޕާޓެއް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް
ނުވަތަ ނޫންކަން ލިޔުމަށް ފެނެއެވެ 79 .ގެ (ހ) .މި ގާނޫނުން ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ކޯޓުތަކުގައި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ .ކޯޓުތަކުގަ އި
ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ ...ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޮތް ކޮމެންޓަކީ ،އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ
ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުން .އާދެ! އެގޮތަށް ހަމަޖެހޭ .ހަމައެކަނި ވަކީލުންނަށް 79 ...ގެ (ހ)
ރަނގަޅު 84 .ގެ (ހ) އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު މައްސަލައެއްގައި
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ރަފާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ޝަރީޢަތުން އެ ފަރާތެއްގެ ވާރިސުން ކަނޑައަޅާ
ނިމެންދެން އެ މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލަންވާނެއެވެ .އަދި ކަމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވާރިސުން
ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތުގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން
ހުށަހެޅުމުން ،އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތް އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ .ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ވިދާޅުވަނީ،
ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ ދަޢުވާގެ އަސާސް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވާފަދަ ކަމެއް ނެތްނަމަ ދަޢުވާ ބާތިލުވާނެކަން
ކަނޑައެޅުން ފެނެއެވެ 84 .ގެ (ހ) އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ކަމަށް( 85 .ނ) މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ
ޚަޞްމަކީ ދައުލަތުގެ މަޤާމެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެ ޚަޞްމެއް އެ ދަޢުވާގައި ތަމްސީލުވާނީ އޭނާގެ މަޤާމުގެ
22

 24އޮކްޓޫބަރު 2021

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  54ވަނަ ބައްދަލުވުން

ހައިސިއްޔަތުންނެވެ( .ނ) ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ބާއްވާލީ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރސް މީޓިންގއަށް ހުށަހެޅުމަށް
ގެންދިއުމަށް( 86 .ހ) އަރިމަތީގައި މި އޮންނަ ވާހަކައަކީ ކާކުކަން ކަށަވަރުނުވާ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް
ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް .އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ،ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެއް ނުވަތަ ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާނެ
ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮމެންޓަކީ ،މި މާއްދާގައި ބުނާ އަމުރު
ރައްދުވާނެ ފަރާތެއް ބަޔާންކުރުމަށް އަދި އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރާނެ ގޮތެއް ހިމެނުމަށް( .ރ) އަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވީ
ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް މީޓިންގއަށް 87 .އެހެންވީމާ 87 ،ގެ (ހ) ކުޑަކުދިންނާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ
ފަރާތްތަކާގުޅޭ މައްސަލަތައް .ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެންވާ އެހެން ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއް
ކޯޓުގައި ހިންގަންވާނީ ،އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހުގައެވެ .ރަނގަޅު( .ށ)
ވެސް މި ޑްރާފްޓުގައި އޮތް ގޮތް ރަނގަޅުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނީ 92 .ގެ (ރ) ގެ ރޯމަން ފަހެއް
ދެއްތޯ މި .މި އަކުރުގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގެ ރޯމަން  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނިމޭ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނ ގާ
ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިންޓްރެސްޓް ހިސާބުކުރެވޭ ރޭޓު .މި ނަންބަރު އުނިކުރެއްވުމުގެ މި މާއްދާ (ރ) ގެ  2ގެ ރޯމަން
 4އާއި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އިބާރާތް އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ 92 .ގެ (ރ) ގެ  4އާއި
ހަމައިން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ މަސައްކަތް މި ނިންމާލީ އިނގޭތޯ .ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ .ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު
ހޭދަކުރެއްވީތީ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން .މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މި ނިމުނީ .ޝުކުރިއްޔާ.
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