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 { މޫސާ ސިރާޖުދާިއރާގެ މެންބަރު   ދޫފޮނަ  ؛މުޤަްއރިރުނައިބު }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ 
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

عليكم ވަނަ ބައްދަލުވުން ފެށުނީ. މިއަދު އެޖެންޑާގައި މި އޮތީ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު    21. ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ  السالم 

ދިރާސާކުރުމާއި އެހެނިހެން ކަންކަން. އެހެންވީމާ، ޙެއްކާ ބެހޭ ބިލު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ކޮމިޓީއަށް  

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާދު އަދި  ހާޒިރުވެ މި ތިބީ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު، 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ޝަފީޤް.  މުޙައްމަދު  ޝަފީޤް،  މެންބަރު  ސުޕްރީމް    76އިއްޒަތްތެރި  ގުޅިގެން  މާއްދާއާ  ވަނަ 

ގުޅޭގޮ އިޤުރާރާ  މީހުންގެ  މަރުބަލީގައިވާ  މާއްދާއަކީ  މި  އެބައޮތް.  ލިބިފައި  ކޮމެންޓެއް  އިން  ކޯޓުން  އައިއްސަ  ތުން 

ލާޒިމު   ހުރުން  މީހުންގެ  އިޤުރާރުވާ  ނުވަތަ  އިޢުތިރާފު  މި  އޮތީ،  މި  ކޮމެންޓުގައި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  މާއްދާއެއް. 

ކަމަށް.  ކަމެއް ނޫން  ރަނގަޅު  ދޫކޮށްލުމަކީ  ނެތި  ލިމިޓޭޝަނެއް  ކަމަށް. އެއްވެސް  ހިމަނަންވާނެ  މީގައި  ސިފަތަކެއް 

އަޅުގަނޑުމެން ގުޅޭގޮތުން    އެހެންވީމާ،  ސިފަތަކާ  ލާޒިމުކުރާ  ގުޅޭގޮތުން،  ސިފަތަކާ  އެ  ގެންނަންޖެހޭ  މިއަށް 

ބަދަލަކީ   ގެނައި  ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މި  ކޯޓުގެ ކޮމެންޓަށް  ސުޕްރީމް  މިހާރު މި    75ބަލައިލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން 

ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލާފަ  އެ  މާއްދާއަށް މަރުބަލީގައިވާ މީހުންގެ އިޤުރާރު  ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ    75އި  ވަނަ 

އަށް އިސްފަސްކޮށް މި ބަދަލުކުރީ. އޭރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ    76މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ޝަރުޠުތައް އެ މާއްދާ  

އެ   ލިބިގެންދާތީވެ  ޙައްލެއް  ކަންބޮޑުވުމަށް  ކޮމެންޓުގައިވާ  އޮތް  އާއި    76ފާހަގަކޮށްފައި  މާއްދާ  ވަނަ    75ވަނަ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ގުޅިވަޑައިގެންފި.  މާއްދާއާ  އިސްފަސްކޮށް އެގޮތަށް މި ހަމަޖެއްސީ. މިހާރު ކޮމިޓީއަށް 

މިހާރު   ހިމެނޭ    77އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މައްސަލައެއްގައި  މީހަކީ  ވަކި  އެއްބަސްވެވުނީ  މި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

އެ  ފަރާތެއްވާނަމަ  ތަމްސީލުކުރާ  ދަޢުވާގައި  އެ  ކަމުގައި  ޚަސްމެއް  އިޤުރާރެއް  ބަޔާނަކީ ޞައްޙަ  ހެކި،  ދޭ  މީހަކު   

އޮތް   ދެމި  ހުއްދަ  ދީފައިވާ  އޭނާއަށް  ތަމްސީލުކުރުމަށް  ފަރާތް  ތަމްސީލުކުރާ  އޭނާ  ބަޔާންދިނީ  އެ  އޭނާ  ބެލެވޭނީ 

ގެ މައްސަލަ،  ހިނދެއް ކަމުގައިވާނަމައޭ. )ނ( ދަޢުވާ އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިލްކުވެރިކަމު 

ދަޢުވާ އެ   ބަޔާނަކީ އަދި  ދީފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  މަސްލަޙަތާ  އޮތް މީހަކު އެ  މަސްލަޙަތެއް  ނުވަތަ މާލީ  މަސްލަޙަތެއް 

މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައިގެ ޚަސްމުންނަށް ވަކި މަސްލަޙަތެއް ލިބިދެނީ ވަކި ބައެއްގެ ފަރާތުން ކަމުގައިވާނަމަ  

ބަ  ދީފައިވާ  ބަޔަކު  ބަޔާނެއް  އެ  ދީފައިވާ  ހިނދެއްގައި  ދެމިއޮތް  މަސްލަޙަތެއް  އެފަދަ  ބަޔާންދިންއިރު  އެ  ޔާނަކީ 

ކަމުގައިވާނަމަ އެ ބަޔާނަކީ ޞައްޙަ އިޤުރާރެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއޭ. މި މާއްދާ ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ނިންމީ.   ހެޑިންގއަކަ  78މި  ސަބް  އެ  އޮތީ  މި  މިހާރު  މާއްދާގައި  މީހަކު  ވަނަ  ސުރުޚީއަކަށް،  އަރިމަތީ  ށް، 

ކަމަކާ   ވަކި  މީހަކު  އޮތީ،  މި  މާއްދާގައި  މި  އިޤުރާރު.  މީހަކުވާ  އެހެން  ފަރާތުން  އޭނާގެ  ނުވަތަ  އަމިއްލައަށް 
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ގުޅޭގޮތުން ވާ އިޤްރާރަކީ ޞައްޙަ އިޤުރާރެއް ކަމުގައި ބެލޭނެ، މީހަކު ވަކިކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާ އިޤްރާރަކީ ޞައްޙަ  

އޭނާގެ  އިޤްރާރެ ނުވަތަ  ދެކޮޅަށް  އޭނާއާ  ބޭނުންކުރެވޭނީ  އިޤްރާރެއް  އެފަދަ  ނަމަވެސް  ބެލެވޭނެއޭ.  ކަމުގައި  އް 

މަސްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުރުމަށް އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށޭ. އަދި ދެކޮޅަށޭ. އެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ  

ކަނޑައަޅާފައިވާ އޭނާ  ހިމާޔަތްކުރުމުން  ބޭނުންކުރެވޭނީ    މަސްލަޙަތު  އިޤުރާރެއް  އެފަދަ  ދިފާޢުގައި  ފަރާތެއްގެ 

  118އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އެކަންޏޭ. )ހ( އެ ބަޔާނަކީ އެ ބަޔާންދިން މީހާ މަރުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި ގާނޫނުގެ 

ދަށުން   މާއްދާގެ  އެ  3ވަނަ  އޭނާގެ،  ބަޔާނަކީ  އެ  )ށ(  ބަޔާނަކަށްވުން.  މުހިންމު  ފަރާތަކަށް  އެ  ވަނަ  ބަޔާނަކީ   

ދީފައިވާ   މެދު  ކަމަކާ  އޮތް  ހާލަތެއްގައި  ޖިސްމާނީ  ނުވަތަ  ހާލަތެއްގައި  ނަފްސާނީ  މުހިންމު  މައްސަލައަކަށް 

ބަޔާނަކަށްވެފައި އެ ބަޔާންދީފައިވަނީ އެ ހާލަތުގައި، އެ ހާލަތު މެދުވެރިވި ވަގުތު ނުވަތަ އެ ހާލަތު މެދުވެރިވި ކަމަށް  

ކަމަށްވެފައި ވަގުތު  ހުރި މީހާގެ    ބެލެވޭ  ގޮތަކަށް އެ ހާލަތުގައި  ލިބިދޭ  ބާރު  ސާބިތުކުރުމަށް  އޮތް ކަން  އެ ހާލަތު 

މެންބަރު   ގުޅިވަޑައިގެންފި. މިހާރު ކޮމިޓީއާ އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު ސަޢުދު  ޢަމަލުތައް ހުރުން. ކޮމިޓީއާ އިއްޒަތްތެރި 

އޭރުގައި މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެން  ގުޅިވަޑައިގެންފި.  ޙުސައިން  ގޮތަށް.  ޢަލީ  ދާ  ކުރިއަށް  ގޮތަށް  އޮތް  މާއްދާ  ކީ  އެ   

ދާނަން.   އަޅުގަނޑު  މާއްދާއަށް  އޮތް  ދެން  ގުޅޭގޮތުން    79އެހެންވީމާ،  ކަމަކާ  ލިޔުމެއްގައިވާ  ސުރުޚީ،  އަރިމަތީ 

އަނގަބަހުންވާ އިޤުރާރު ޝަރީޢަ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު  ކަމަކާ  ހިމެނޭ  އިޤުރާރު. ލިޔުމެއްގައި  ތަށް  އަނގަބަހުން ވެފައިވާ 

ގަބޫލުކުރެވޭނީ އެ ލިޔުން ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޚަސްމަށް އެ ލިޔުމުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  

ހުށަހަޅާފައިވާ   ނުވަތަ  ކަމުގައިވާނަމަ  ލިބޭ  ފުރުޞަތު  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  މި  ހުށަހެޅުމަށް  ހެކި  ދަރަޖައިގެ  ދެވަނަ 

ވަނަ    80ދިފައިވާނަމައޭ. ރަނގަޅު، މި މާއްދާ ހަމަ ބަރާބަރު. އަޅުގަނޑުމެން  ލިޔުމެއް ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފެ

ހެކީގެ   އިޤުރާރަކީ  ވަކި  އިޤުރާރު.  ހުށަނޭޅޭނެ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  މައްސަލަތަކުގައި  މަދަނީ  ދާނަން.  މާއްދާއަށް 

ކަމުގައިވާނަމަ އިޤުރާރެއް  ޝަރުޠުކޮށްވެފައިވާ  ކަމަށް  ބޭނުންނުކުރެވޭނެ  އެ  ގޮތުގައި  އިޤުރާރަކީ  ވަކި  ނުވަތަ   

ހުށަނޭޅުމަށް  ހެކި  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަކާ  ވަކި  ޚަސްމުން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިގައި  ބަލާއިރު  ހާލަތަށް  އިޤުރާރެއްވެފައިވާ 

ވެފައިވާ   ލިއްބައިދޭ ހާލަތުގައި  ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އިޤުރާރެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ދޭހައެއް  އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަކާ 

ދެން  އިޤުރާ ނޭޅޭނެއޭ.  ހުށަހެއް  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  މައްސަލަތަކުގެ  މަދަނީ  އިޤުރާރެއް  އެފަދަ  ކަމުގައިވާނަމަ  ރެއް 

ދޭހައެއްވާ   ޝަރީޢަތުން  ކަމުގައި  "އިޤުރާރެއް  އެއީ  ބަދަލުކޮށްލަން.  ތަންކޮޅެއް  ކުޑަ  މާއްދާއިން  މި  އަޅުގަނޑުމެން 

ހާ "ގަބޫލުކުރެވޭ  ބަދަލުކުރަނީ  ތަން  އެ  ބަދަލުކޮށްލީ.  ހާލަތުގައި"  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެގޮތަށް  ވަނަ    81ލަތުގައި" 

ފާސްވީ،   ވެސް  މާއްދާ  މި  ވަކި    80މާއްދާ.  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބިރުދެއްކުމުގެ  ސުރުޚީ،  އަރިމަތީ  މާއްދާ.  ވަނަ 

ހެކީގެ ގޮތުގަ މައްސަލަތަކުގައި  ވަޢުދެއްގެ ސަބަބުންވާ އިޢުތިރާފު ޖިނާޢީ  ވެފައިވާ  އި ހުށަނޭޅުން. ކަމެއްކޮށްދިނުމަށް 
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ޖިނާޢީ   އިޢުތިރާފު  ސަބަބުންވާ  ވަޢުދެއްގެ  ވެފައިވާ  ކޮށްދިނުމުގައި  ކަމެއް  ވަކި  ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބިރުދެއްކުމުގެ 

ހުށަނޭޅުން.   ގޮތުގައި  ހެކީގެ  އިޢުތިރާފުވެފައި    81މައްސަލަތަކުގައި  މީހަކު  ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށެއްގެ  ޖިނާޢީ  )ހ(  ގެ 

ފައިވާ ދަޢުވާއާ ގުޅޭގޮތުން އެ މީހަކު ހުރި މަޤާމެއްގެ ގޮތުން އެ ދަޢުވާއާ ގުޅޭގޮތުން ބާރެއް  ވަނީ އޭނާއާ މެދު އުފުލި

އޭނާ   ނުވަތަ  ސަބަބުން  ބިރުދެއްކުމުގެ  އޭނާއަށް  މީހަކު  ގަބޫލުކުރެވޭ  މީހާއަށް  ތުހުމަތުވާ  ކުށުގެ  ކަމަށް  ފޯރުވިދާނެ 

ޅޭގޮތުން އޭނާއަށް ފައިދާއެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ވަގުތީ  އިޢުތިރާފުވެއްޖެނަމަ އޭނާއާ މެދު އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއާ ގު

ގަބޫލުކުރެވިގެން   އޭނާއަށް  ކަމަށް  ފަސްކުރެވޭނެ  ގެއްލުމެއް  ބެލެވޭ  ކަމަށް  އޮތް  ލިބެން  އޭނާއަށް  ނަމަވެސް  ގޮތުން 

ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް  އެހެން  ގާނޫނުތަކުން  ގުޅޭގޮތުން  ކަމާ  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  އެ  ކަމަށް  ހިނދަކު  ފައިވާ 

މާއްދާ އިޢުތިރާފު އެއީ ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެއް ނޭޅޭނޭ. އެ މާއްދާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ އެފަދަ  

އެހެންވީމާ،   ހެކީގެ ގޮތުގައި... ދެން  ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގެ  ޖުމުލަކޮށް    81އިޢުތިރާފީ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ވެސް 

ވާހަކަ ބުނާ  ގައި    އޭގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  )ށ(  ކުރިއަށްދާނަން.  ކަމުދާތީވެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އޮތްގޮތަށް  އެ  ހަމަ 

ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް ގަބޫލުކުރުން   އެ އިޢުތިރާފުވުމުގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުވާ މީހާއަށް  ބަޔާންކުރާ އިޢުތިރާފުވެފައިވަނީ 

މަ އެ އިޢުތިރާފެއް ހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް  ނެތި ގޮސްފައިވަނިކޮށް ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަ

ބަލައިގަނެވިދާނޭ. ރަނގަޅު. )ށ( ވެސް އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެ... އެހެންނަމަވެސް،  

އެ އެބައިން.  ލިބިފައި  ކޮމެންޓެއް  ކޯޓުން  ކްރިމިނަލް  ގުޅޭގޮތުން  މާއްދާއާ  މި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހެންވީމާ، 

ވަނަ    80ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ގުޅޭގޮތުން. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކޮމެންޓުގައި މި އޮންނަނީ،    81ކޮމެންޓުގައި އެއީ  

އެފަދަ   ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ކަމަށް  ބަލައިނުގަނެވޭނެ  އިޢުތިރާފެއް  އެފަދަ  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  މާއްދާ 

ބަ  ބުނެލާ  ހަމަ  އެއީ  ހެކި،  ކަންކަން  ކަމަށް  އެ  އޮތުމަށްވުރެ  ގޮތުގައި  ކަންކަމުގެ  ގަބޫލުކުރެވޭނެ  ކޯޓުން  ހަކުން 

އެ   ހާލަތުގައި  ފެންނަ  ކޯޓަށް  ކަމަށް  ވުޖޫދުވާ  ހާލަތު  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  އެ  ހުށަހެޅުމަށް  ޤަރީނާއާއެކު 

ޢަމަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރުން މުހިންމު ކަމަށް. އަޅުގަނޑު އެ މާއްދާ އޮތް ގޮތުން އެގޮތަށް  ފަދައިން  މެންނަށް 

އެއްވެސް   އެއީ  އެބައޮތް.  ކޮމެންޓެއް  ގުޅޭގޮތުން  މިއާ  ވެސް  ޖެނެރަލުން  ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދެން  އޮތީ.  ފާހަގަވެފައި 

ޢިބާރާތް ހިމެނުމުގެ މުހިންމުކަން އޮތް   ބުނެލުމަކުން ސާބިތުވާނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ މި މާއްދާގެ  ކަމަކީ މީހަކު ބުނެލާ 

ކަމަށް ނުފެނެއޭ. އަދި ބިލުގެ މި މާއްދާގެ "ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި" މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން މި މާއްދާ  

ކަނޑައެޅުމުގެ   ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާނެ  ކޯޓުން  ބަލައިނުގަތުމުގައި  ބަލައިގަތުމާއި  އިޢުތިރާފު  ހާލަތުގައި  ބަޔާންކުރާ 

ފެނޭ. އާނ، މިގޮތަށް އޮތުން އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން   އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބޭ ގޮތަށް،  ލިބިފައި އޮތް ކަމަށް 

ވެސް ހީވަނީ އިތުރަށް އެ މާއްދާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ  
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ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކޮމެންޓަށް  ކޯޓުގެ  ކްރިމިނަލް  އަދި  ކޮމެންޓާ  މި  ޖެނެރަލްގެ  ބަދަލެއް  ކުޑަ  މާއްދާއަށް  އެ  ގައި 

އަޅުގަނޑުމެން   ތަން  އޮތް  ހިނދެއްގައި"  ފެނިއްޖެ  "ކޯޓަށް  އެއީ  ގެނައީ.  ޙައްލެއް  ތަންކޮޅަށް  ކަންބޮޑުވާ  ގެނައީ، 

އެގޮތަށް   އެހެންވީމާ،  ހިނދެއްގައި".  ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެ  ކޯޓަށް  މިންވަރަށް  "އެކަށީގެންވާ  ކުރީ  މި  އިޞްލާޙު 

ގޮތަށް. )ހ( ފާސްވީ އަދި )ށ( ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ފާސްވެފައި މި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން    ކުރިއަށްދާ

އަޅުގަނޑުމެން   ހަވާލުކުރާނަން.  މުޤައްރިރާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ގުޅިވަޑައިގެންފި.  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީއާ  މިހާރު 

ކުރިއަށްދާ ގޮތަ ކިޔާލާފައި  މާއްދާއެއް  އަދި ދެ  ހަދާލާނީ.  އެކަމަކު  ކުށަކާ    82ށް  މާއްދާއަށް ޖެހިލާނަން. ވަކި  ވަނަ 

ވަނަ    82ގުޅޭގޮތުން މީހަކުވާ އިޢުތިރާފު އޭނާ އާއި އެ ކުށުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވުން.  

ނދެއްގައި އެ ކުށްކުރުމުގައި  މާއްދާ. ވަކިކުށަކާ ގުޅިގެން އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ހި

ބައިވެރިވި މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ދެކޮޅަށް އަދި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ އެހެން ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް  

އިޢުތިރާފުގައި   އޭނާގެ  އޭގެ  އާއި  މީހާ  އިޢުތިރާފުވީ  އެ  ކަމުގައިވާނަމަ  ގަބޫލުކޮށްފި  ޝަރީޢަތަށް  އިޢުތިރާފެއް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކުރާ  ބޭނުންކުރެވިދާނޭ.  އިޢުތިރާފު  އެ  ގޮތުގައި  ހެއްކެއްގެ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތްތަކާ  އެހެން   

ކުރެވުނީ.    82އެހެންވީމާ،   މި  ފާސް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ޢިބާރާތް  އޮތް  ވެސް  މާއްދާގައި  މާއްދާ.    83ވަނަ  ވަނަ 

ސުރުޚީ އަރިމަތީ  ނުބެލުން،  ކަމުގައި  ހެއްކެއް  ކާފީ  ގުޅޭގޮތުން    83  އިޤުރާރަކީ  ކަމަކާ  ވަކި  މާއްދާގެ.  ވަނަ 

މީހަކުވެފައިވާ އިޤުރާރަކީ އެ އިޤުރާރުގައި ބަޔާންކުރާ ވާގިޔާއެއް ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ސާބިތުކުރުމަށް އޭގެ ޒާތުގައި  

ކުރަނީ.   މި  ފާސް  ކަމަށް  ރަނގަޅު  ވެސް  މާއްދާ  މި  ކޮމިޓީއަށް  ނުބެލެވޭނެއޭ.  ކަމުގައި  ހެއްކެއް  ވަނަ    84ކާފީ 

ރުޖޫޢަވުން.   އިޤްރާރުން  ހާލަތުންކުރެ    84މާއްދާ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  މި  )ހ(.  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ރުޖޫޢައެއް   އިޤުރާރަކުން  މީހަކުވެފައިވާ  ކުރިމަތީގައި  ފަނޑިޔާރެއްގެ  ހާލަތްތަކުގައި  އެހެން  ފިޔަވައި  ހާލަތެއްގައި 

އޭނާ އިޤުރާރުވީ  މީހަކު  )ށ(  އޭނާ  ނުވެވޭނެއޭ.  އިޤުރާރުވީ  މީހަކު  އޮތީ  މި  ގައި  )ށ(  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު(  ގެ... 

ޙަޤީޤަތް   އެކަމެއްގެ  ނުވަތަ  އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން  އޭނާއަށް  ޙަޤީޤަތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ގުޅޭގޮތުން،  ހާލަތަކާ  އިޤުރާރުވީ 

މިންވަރަ ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ  ޝަރީޢަތަށް  ސަބަބުންކަން  އޮތުމުގެ  އޮޅިފައި  އެ  އޭނާއަށް  ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ  ކަށް 

އިޤުރާރުން އޭނާއަށް ރުޖޫޢަވެވިދާނޭ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކަމެއް ސާބިތުކުރުމަށް ޓަކައި އިޤުރާރުގެ  

މިންވަރަށް   ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ  މި ޝަރީޢަތަށް  މާއްދާގައި  މި  ނުދެވޭނޭ. އަޅުގަނޑުމެން  ބުރަދަނެއް  އެއްވެސް  މައްޗަށް 

ޢިބާރާތެއް  ސާބިތު އެއް  ގޮތަށް  ގެނައި  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާގައި  ކުރިން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކޮށްދީފައިވާނަމަ 

  81ގެނެވިއްޖެއްޔާ ރަނގަޅުވާނެހެން. މީގެ ކުރިން ވެސް ހަމަ މި އިޤުރާރާ ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަތީގައި،  

އެއްގޮތްކޮށްލަން. އާދެ! )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑުމެން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަޅުގަނޑު ހަނދާންވަނީ. އާދެ! އެ  
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މީގައި މި މާއްދާގައި މި ބުނާ ގޮތަށް ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އަދި މި މިންވަރަށް ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ މި ތަންކޮޅު  

ވަނަ    81(، )ހ(  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ އަޅުގަނޑުމެން އިޞްލާޙުކޮށްލީ އެ ތަނަށް. )ހ  81އަޅުގަނޑުމެން މި ލަނީ  

މާއްދާގެ )ހ(. އާނ، އޯކޭ. )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަޅުގަނޑުމެން އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަށް އެ ދެ މާއްދާ ވެސް ފާސްވީ  

ވަނަ    7ކަމަށް ބަލައި ކުރިއަށްދާނަން. މިހާރު )ށ(. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެ އެންމެ ފަހު މާއްދާއަށް މި ދަނީ. އެއީ  

ނިމު އެއްކޮށް  އޭރުން  ރުޖޫޢަވުން.  ބާބު  އިޢުތިރާފުން  މި    -85ނީ.  ރުޖޫޢަވުން.  އިޢުތިރާފުން  އަރިމަތީ ސުރުޚީއަކީ، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި    84މާއްދާ، މި ގާނޫނުގެ   މާއްދާގެ )ށ( ގައި އިޤުރާރުކޮށް ރުޖޫޢަވެވިދާނެ ކަމަށް  ވަނަ 

ރު އިޢުތިރާފުން  އޭނާގެ  މީހަކަށް  އިޢުތިރާފުވެފައިވާ  ކުށަކަށް  އަޅުގަނޑަށްޖިނާޢީ  އެކަމަކު  ޖޫޢަވެވިދާނޭ.  ހީވަނީ   

މިސާލަކަށް  މި މަޝްވަރާކޮށްލަންޖެހޭނެހެން.  އިތުރަށް  ކުޑަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  މާއްދާއަށް  އޮތް  މި  ގޮތަށް 

ކަމެއް  ؟ ކިހާހިސާބަކުތޯ އޭގެން އިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެވޭނީ ކިހާހިސާބަކުންތޯ ހުރިހާ  ޙުކުމްކުރުމަށް ހަމަ  މިސާލަކަށް 

ވެވިދާނެތޯނިމި ދިޔައީމަ  އެހިސާބަށް  އެ  ؟ ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ...  އަޅުގަނޑަށް  އެކަމަށް 

ވެސް   މާއްދާ  މި  އެހެންވީމާ،  ނެތްކަން.  ގޯހެއް  އަނެއްހެން  ވެސް  މާއްދާގައި  މި  ފާހަގަވީ  މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްފަހު 

ނީ. ދެން އޮންނަ ދުވަހެއްގައި އަށްވަނަ ބާބާއި  ފާސްވީ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ހަތްވަނަ ބާބާ ހަމައަށް މި ނިމު

ނިންމައިލާނަން.   އަޅުގަނޑުމެން  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދާގޮތަށް  ކުރިއަށް  އެއްކޮށް 

 ވަޑައިގެންދެއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.
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