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2 ޞަފުޙާ    

  ތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްއަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ އި

ރަސްމީ  ކޯޓުެގ އަހަރީ ޓާރމް ފެށޭނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަހައިކޮންމެ އަހަަރުކވެސް 
. އަދި ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ މަސައްކަތު .  ރަސްމީ މަސައަްކތު ފަހު އެންމެ ދުވަހުއެވެ ދުވަހުއެވެ

ނިމޭއިރު ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެން ކުރިއަށް ގެްނދާނީ ދެން އަންނަ  ާޓރމްކޯޓުގެ އަހަރީ 
. ޓާރމް   ފެށުމުންނެވެ

 ހައިކޯޓުގެ ޓާރމް  4 (ހ)

ޤާނޫނަކުން ވަކި ކަމެއް ވަކި މުއްދަތެއްގައި  ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް،ދާގެ (ހ) މިމާއް
ނޑިޔާރުން ޢާނުްމ  ގެނިންމުމަށް ހައިކޯޓަށް ލާޒިމްވެފައިވާ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި  އެނޫން ގޮތަކަށް މަޖިލީހުން ތައް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް މައްސަލަ ޓާރމްކަ
.   ކުިރޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ

   (ށ)

ހައިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުުކރެވިފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ވަކި ސިއްކައެްއ އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ކޯޓުގެ ހައިހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ލިޔެ ޤަރާރު ކުރެޭވ ހައިކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައާއި 

. ބުނެވިދިޔަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ން ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި ނިހެއެހެ އެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ
.   ހައިކޯޓުގެ ސިއްކައާ ނުލައި ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ

 ހައިކޯޓުގެ ސިއްކަ  5 (ހ)

ނޑިޔާރު ނުވަތަ ރަޖިސްޓްާރރ ލިޔުމުން ދީފައިވާ ހުއްދައެއްނެތި، އެއްވެސް  ހައިކޯޓުގެ އިސްފަ
.ލިޔުމެއްގައި ހައިކޯޓުގެ ސިއްކަ     ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ

  

 (ށ)
   

ކޯޓުގައި ކުރެވޭ ަޝރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އަދި ލިޔެިކޔުންތަކާއި ެރޯކޑުތައް ހައި
  ބަލަހައްޓަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.

(ހ)   ޝަރީޢަތްކުރެވޭބަސް  6

ދިވެިހަބހުން ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ، ލާ މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލާ ހައިކޯޓުން ބަ
މީހަކު ނަމަ، ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެމައްސަލައަކާއި ގުޅުންުހިރ  ނުދަންނަ ލިޔަންކިޔަން

އެހެނިހެން ިރކޯޑުތަކުގެ ތަރުޖަމާ ަޝީރޢަތަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކަށް 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީ    ވާނެއެވެ.އެމީހަަކށް ފޯރުކޮށް ދޭން  ންތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ކޯޓުން ކަ

 (ށ)
  

ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ، ނުަވަތ އީ މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލާހައިކޯޓުން ބަލާ ޖިނާ
ށް ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކޭ މީެހއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގަިއ ހެއްކަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަ

ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދައްކައިދިނުމަްށ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާ ދައްކަން 
  ތަރުޖަމާނަކު ކޯުޓން ޢައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.

 (ނ)
  

ހެއަްކކީ ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ ނުވަތަ ީނ މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލާމަދަ ބަލާ  ހައިކޯޓުން
ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގައި ދެކެޭވ ށް ދިވެިހބަހުން ވާހަކަ ެދއްކޭ މީހެއްކަމުަގއި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަ

ވާހަކަތައް އޭނާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަަކތައް ދައްކައިދިނުމަށް ތަރުޖަމާނަުކ 
ނ ރުޞަތު ސުމުގެ ފުއްހަމަޖެގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މައްސަލާ ކޯޓުން ކަ

 .   ދޭންވާނެއެވެ

 (ރ)
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3 ޞަފުޙާ    

  ދެވަނަ ބައި 
ނޑިޔާރުން    ހައިކޯޓުގެ ފަ

ގައި (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު ހައިކޯޓު އެކުލެވިގެންވާނީ 
. ހައިކޯޓުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ  ނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ަމއްޗަށެވެ ކަ

ނޑިޔާރެވެ.   އިސްފަ

ހައިކޯޓުގެ  7 (ހ)
ނޑިޔާރުން  ފަ

 ގޮތް އެކުލެވިގެންވާ 

ނޑިޔާރުންގެ މަޝަްވރާގެ މީަތކޯޓުގައި ހިމެހައި ީނހައިކޯޓު ހިންގާ ން އެކުލަވާލެވޭ އުޞޫލުތަާކ ނޭ ފަ
ނޑިޔާރެވެގޮތުގެ މަތިން ހައިކޯޓުގެ އިސް އެއްގޮތްވާ   .ފަ

 ހައިކޯޓު ހިންގުން   (ށ)

ނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަުކގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން  ހައިކޯޓުގެ    ހިމެނެއެވެ.އިސްފަ
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސްތައް އެކުލަވާލުމާއި ެއ މައްސަލަ -1 ތައް ބަލާނެ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑައެޅުން. ނޑިޔާރުން ކަ  މަޖިލިސްތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ލަފާދީ -2  އެހީތެރިވެދިނުން. ،އިޖުރާއީ ކަންކަުމގައި އެހެނިހެން ފަ

 ދިނުން. ރަށް އިރުޝާދުއިޖުރާއީ ކަންކަުމގައި ރަޖިސްޓްރާ  -3

ނޑިޔާރުންނަށާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށާއި،  -4 ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި ޙުކުމްތައް ފަ

 ހަމަޖެއްސުން.ތައް މު އިންތިޒާ ލުތަކާއިޢާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ އުޞޫ

މައްސަލަތައް ލަސްވެގެންނާއި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މިނޫންވެސް ޝަކުވާތައް  -5

 ފިޔަވަޅު އެޅުން.، ބަލައި

ނޑިޔާރުގެ މަެގ ހައިކޯޓު ދުގައި ޢިވާޤަމި  ނުވަތަ އްގައިޤާނޫނެ -6 ސްއޫލިއްޔަތެއްގެ އިސްފަ

ނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި .އެހެން ކަ   ކަންކަން ުކުރން

 
ހައިކޯޓުގެ  8

ނޑިޔާރު އިސް  ގެފަ
 މަސްއޫލިއްޔަތު 

ނޑިޔާރަ ރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހަވާލުވެވޭނީ، ދިވެހިށް، އެމީހެއްގެ މަގާމާ ކަހައިކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ހުވާކޮށް، އެހުވާެގ އިޤްރާރުގަިއ ސޮިއ  1އަސާސީގެ ޖަދުވަލު ޤާނޫނު ގައިވާ ފަ

  ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

 
ނޑިޔާރުން  9 ފަ

 މަގާމާއި ހަވާލުވުން 

ނޑިޔާރަކު، އޭނާ އަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި ގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޤާނުޫނހައިކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަ
ދާއި، ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރެޭވ ކަމެއް ކަމަށް، ތެދުވެރި ކަމާއެުކ ޢިވާޤަ

އޭނާއަށް ޤަބޫލު ކުރެވިގެްނ، ުކާރ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން، ޭއނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކޯޓެއްގަިއ 
ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައި އޭނާގެ  ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމަކާ

  ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ

  
ނޑިޔާރުންގެ  10 ފަ

 އިމްތިޔާޒު 

ނޑި  159ޔާރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ، ދިވިެހރާއްޖޭގެ ޖުމޫްހރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަ
ން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 

ނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮ    ތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ކަ

 
ނޑިޔާރުންގެ  11 ފަ

ނޑު ސުލޫކީ   މިންގަ

ނޑިޔާރަކު ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް،  ހައިކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަ
ުނވަތަ އަގަކާނުލައި ލިބޭ ޚިދުމަތެއް، ފަނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ ކަމަާކ ގުޅިގެން، ނުވަތަ 

ނަކާ ނުވަތަ ޤަވާޢިދަާކ ހިންގާ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ޤަބޫލު ކުރުަމކީ މަނާކަެމކެވެ. މީގެތެރޭގައި ޤާނޫ

ނޑިޔާރުންގެ  12   ފަ
މަސައްކަތާއި 
ގުޅިގެން ހަދިޔާ 
ޤަބޫލުކުރުން 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

4 ޞަފުޙާ    

ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތީން ލިބޭ މުސާރައާއި ޚަރަދާއި ޢިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ފަދަ ތަކެއްޗެއް 
  ނުހިމެނެއެވެ.

 މަނާވުން 

ނޑިޔާރަކު، ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޭޅ އެއްވެސް ޤަޟިއްޔާ ައކާ ނުވަތަ މައްސަލައަާކ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ބެހޭގޮތުން، ކަާމބެހޭ ފަރާތަކާ ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން ފޮނުވާ މީހަކާ އަމިއްލަ ގޮތުން ޚިޔާލު 

  ބަދަލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. 

ޤަޟިއްޔާއާ  13 (ހ)
ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާ 
ނޑިޔާރުން  ފަ
 މަޝްވަރާ ނުކުރުން 

ހައިކޯޓުން ބޭރުގައި ހައިކޯޓުގެ  ތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮ
ނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި، އެހެން މީހަކު ބައިވެރިނުކޮށް، ހަިއކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކާ  ފަ

  ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަ މީގެތެރެއަކު ނުހިެމނެއެވެ.

 (ށ)
  

  ތިންވަނަ ބައި 
  ރަޖިސްޓްރަރހައިކޯޓުގެ 

 ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް  ކޯޓުގައި ހިންގުމުގައި،
ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ މި  ،(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އާއި 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  އެހީތެރިވެދޭނެ ރަޖިސްޓްރާރއަކު ހައިކޯުޓގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ކޯޓަށްހައިން މަތީ ގޮތުގެ

ހައިކޯޓުގެ  14 (ހ)
 ރަޖިސްޓްރަރ

ނޑިޔާރުންގެ ލަފާގެ މީަތހައިކޯޓުގެ ރަިޖސްޓްރާރ ޢައްޔަންކުރާނީ ހައި  ން ހައިކޯޓުެގ ކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރެވެ.   އިސްފަ

   (ށ)

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ ގާ ހައިކޯޓުގެ ރަިޖސްޓްރާރގެ މަ މަށް ގާމީހަކީ ދުަށ ކޯޓެއްގެ ފަ
  ޝަރުޠު ފުރިހަަމވާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

   (ނ)

  ރަިޖސްޓްރާރގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތުަކގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ. ހައިކޯޓުގެ 
 ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން. -1

ކޯޓަށް ހުށަެހޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވަނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ހައި -2

. މިގޮތުން ބަލާބެލުމުން، ކޯަޓށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ  ކަށަވަރު ކުރުން

 މެއްނަމަލިޔެކިޔުލިޔެކިޔުމަކީ މި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ 

އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް، މި ޤަވާޢިާދ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުުކރުމަށް އެންގުމުގެ 

ލިޔުމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްްޓރާރއްަށ އެ ނުވަތަ އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ 

  ލިބިގެންވެއެވެ.

  ހައިކޯޓުގެ ރެިޖސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން. -3

 ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން.އްވާ އެ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާ  -4

 ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރު ުކރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން.ހައި -5

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ ޚަޞްމެއްގެ އެދުމުގެ  -6

 .ކަންތައް ހަމަޖެއްސުންލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަތިން، އެފަރާތުގެ ވަކީ

ގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތެއް މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލާމަދަނީ  -7

 
ރަޖިސްޓްރާރ ގެ  15

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
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 ަކންތައް ހަމަޖެއްސުން.ބަދަލުކުރުމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރމިނޫންވެސް  -8  ގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަ

                                   އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން.

ނޑިޔާރަށް ފެންނަ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތު  ރަޖިސްޓާްރރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން، އިސްފަ
ނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް  ނޑިޔާރުގެ ހުއްދައަކާއެކު ރަޖިސްޓްރާރ ކަ ނުވަތަ، އިސްފަ

.ހައެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރއާ    ވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

ރަޖިސްޓްރާރގެ  16 (ހ)
މަސްއޫލިއްޔަތު 
އެހެން ފަރާތަކާ 
 ހަވާލުކުރުން 

މުގެ ވާޖިބުތައް ގާރަޖިސްޓާްރރ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، މަ 
ދެން، ނުވަތަ އެހެން ރަޖިސްޓްރާރއެއް ޢައްޔަންކުރެވެންދެްނ  އަދާކުރަން އޭނާއަށް ފެށެން

ހައޯިކޓުގެ ނުވަތަ އްޔަތުތައް އަދާކުރާީނ، އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރާރ ރަޖިސްޓްރާރެގ މަސްއޫލި
ނޑައަޅާ މީހެކެވެ. ނޑިޔާރު އެކަމަށް ކަ   އިސްފަ

 (ށ)
  

މިޤަވާޢިދުން ބާުރ ންނާއި އި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމާަކއިމެދު ހިތް ހަަމ ލިބިގެން ރަޖިސްޓްރާރ ުކރާ އެއްވެސް ކަމަކާިއ މެދު 

ހުށަހެޅުމުގެ  ހައިކޯޓަށް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ނުވަތަ އެނިންމުމެއް އެކަމެއް ނުޖެހޭނަމަ
  އިޚްތިޔާރު، އެަކމަކާއި ނުވަތަ އެނިންމުމަކާއި ގުޅުން ހުރި ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ރަޖިސްޓްރާރގެ  17 )ހ(
 ޢާ ނިންމުން މުރާޖަ

 ކުރުން 

ފަދަ ކަމެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ،  ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހމި މާއްދާގެ (
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7ދުވަހުން ފެށިގެން  މައި، އެކަން އެފަރާތަކަށް އެންގިނިންމުމެއް ނިންއެ 

  އަޅައިފިނަމަ އެކަމެއް ނުބެލޭނެއެވެ.ހުށަނައެމުއްދަތުގައި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން ތެރޭގައި

 )ށ(
  

ށަހަޅާ ހުށަެހޅުމާއި މެދު ގޮތެއް ދަށުން ހު މިމާއްދާގެ (ހ) ،އިވާ މުއްދަތުގައި) ގަށ(މިމާއްދާގެ 
ނޑައަޅާނީ، ނޑިޔާރު ހިމެނޭ ގޮތުން، ކަ  އޮނަހިރި ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  ހައިކޯޓުގެ އިސްފަ

ނޑިޔާރުންގެ   މަޖިލީހަކުންނެވެ. ހައިކޯޓުގެ ފަ

 (ނ)
  

  ހަތަރުވަނަ ބައި 
  ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން 

ހައިކޯޓުގައި ''ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުުމގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ،ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭީނހައި
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  ،ގައި ހިމެނޭ'' ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުވަކާލާތު ކުާރ 

  ވަކީލުންނަށެވެ.
 .ންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތުަކގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތު -1

ނޑިޔާރު -2  3މަދުވެގެން  ނުވަތަ މި ދެކަމުގައި މުގައިޤާނޫނީ ވަކީލުކަކަމުަގއި ނުވަތަ ފަ

 50ކޯޓުތަކުގައި މަދުެވގެން ން ނުވަތަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު  (ތިނެއް)

 (ފަންސާސް) މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކޮށްފައިވުން.

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ  -3 އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

އިވާ މީހަކު ރިޝްވަތުގެ ުކށެއްކިުރކަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފަ

  ން.ކަމުގައިނުވު

ހައިކޯޓުގައި  18 (ހ)
 ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން
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) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 5ވެތުވެދިޔަ  -4 ވަނަ ނަންބަރުގައި  3ގެ މާއްދާމި  ،(ފަހެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީަހުކ 

ކަމުގައި ނުވުން. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުށެްއ ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް 

 5އެޙުކުމަކަްށ މަޢާފު ލިބުނުތާ ނުވަތަ އެޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ  ،ކޮށްފައިވާނަމަ

  (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވުން.

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ  18ގެ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި މިޤަވާޢިދު 
އެފަދަ  ،ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް ތަޖުރިބާގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަންބަރު

ޯކޓަށް ހުއްަދ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިމައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ 
  ލިބިގެންވެއެވެ.

ގެ ހުއްދަ ވަކާލުކުރުމު 19 (ހ)
ދިނުމުގައި 
އިސްތިސްނާވާ 
 ޙާލަތްތައް 

ޖިނާއީ ބޮޑެތި ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  53ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 
ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކީ ާޤނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ  ،މައްސަލަތަކުގައި

އްޔަންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޢަދައުލަތުން އެމީހަކަށް  ވުމުގެ ސަބަބުން،ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކަށް 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ  18ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި މި ޤަވާޢިދުގެ 

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުގައި ވާަކލާތު  ،ފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް ަޝރުތު ތަޖުރިބާގެ
  ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 )ށ(
  

ސްޕްރީމް ކޯޓުަގއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އިތުރުހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ލިބިފައިވާ

 (ނ)
  

ޯކޓުގައި ހައި ،އެދި ހުށަހަާޅ ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ މުެގ ހުއްދައްަށހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރު
އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއެުކ  ،އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ުކރުމަށްފަހު ެގ ހުއްދައަށްވަކާލާތުކުރުމު

  ރަޖިސްޓްާރރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 އިގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ .1
 ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ.އަންގައިދޭ ކާޑު/ ދިވެހިރައްޔިތެއްަކން  .2
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަމުެގ  18މި ޤަވާޢިދުގެ  .3

                              .  އިޤްރާރު
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރޮިކށްހިތާނެ .4

 ދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެޢިމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާ ޢަކަމަށާއި، ދިވެިހރާއްޖޭގައި 
.  މަތިން އެވަކީލެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަހައްޓާނެކަމުގެ އިޤްރާރު

(ފަންސާސް) މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ  50ަމދުވެގެން  ގައިތަކުކޯޓު .5
ވަކާލާތު  ޙައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހައިކޯޓުގައި 

ހުއްަދއަށް އެދެނީނަމަ، ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ  ކުރުމުގެ
   ލިޔުން.

ވަކީލުންގެ  20 (ހ)
ދަފްތަރުގައި 
 ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

''ހައިކޯޓުަގއި ވަކާލާތު ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަޮއތް
ިއ މިމާއްދާގެ (ހ) ގަ ގައި ހިމެނުމަށްއެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަމަ، ''ވަކީލުންގެ ދަފުތަރު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރަްއޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު/ ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލާއި 
ކޮޕީ އަދި ސްްޕރީމްކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން އެފާަރތްެއ 

   (ށ)
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.ގައި ރަޖިސްޓް ''ވަކީލުންގެ ދަފުތަރު''ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ުކރާ    ރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ

ޝަރުުތ  ،ރާރ ބެލުަމށްފަހުޓްމިފޯމް ރަޖިސް ،ހައިކޯޓުގައި ވަާކލާތުކުރުމަށް އިެދ ފޯމް ހުށަހެޅުމުން
ހައިކޯޓުގައި ވަާކލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްީރ  ،ފުރިހަމަވާނަމަ

)ރ. (އެއްހާސް 1500/- ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ،ފީއެއް ކޯޓަށް ދެއްކުުމން ރުފިޔާގެ ފައްސަތޭކަ
ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުެގ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުގައި އެވަކީލެއްގެ ނަން ހައި

  ވާނެއެވެ.ދުޫކރަން އެވަކީލަކަށް  އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް އެކަން ،ހިމެނުމަށްފަހު

ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީ  21 (ހ)
ދެއްކުމާއި ވަކީލުންގެ 
ދަފުތަރުގައި ނަން 
 ހިމެނުން 

ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 
  ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 .ވަކީލުގެ ފުރިހަމަ ނަން .1
 ހައިކޯޓުގައި ވަާކލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު  .2
ރޑް .3  .ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓް / ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ
 ދާއިމީ އެޑްރެސް .4
 މިހާރު ދިރިުއޅޭ އެޑްރެސް  .5
 ކޯޓުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް .6
 ނަންބަރު. (މޯބައިލް/ލޭންޑް ލައިން) ފޯން .7
 ފެކްސް ނަންބަރު  .8
  އީމެއިލް އެޑްރެސް .9

 (ށ)
  

 ،ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ މިމާއްދާގެ ދަށުން ދަފުތަރުގައި ހިމަނާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް 
ލިއްޔަތެެކވެ. އަދި މިގޮތުގެ އޫރަޖިސްޓްރާރއަށް އެންގުމަކީ ަވކީލުގެ މަސް ،ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް

ނުމަީކ ޢިސްލާޙްކޮށް ދަފުތަރުގައި ހިމެ ގުމާ އެއްގޮތަށް އެމަޢުލޫމާތެއްމަތީން ވަކީލު އަންގާ އެން
  ލިއްޔަތެކެވެ.އޫ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސް

 (ނ)
  

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ  18ދުގެ ޢިހައިކޯޓުގައި ވަާކލާތުކުރުމުގެ ހުްއދަ ދެވިފައިވާ ވަކީލުަކ މިޤަވާ
، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ންށްފައިވާފަދަ ކުށެއް ުކިރކަކޮގައި ބަޔާންވަނަ ނަންބަރު 3އަދި 

.ލު ތިހުއްދަ ބާ މަށް ދޫކޮށްފައިވާވަކާލާތުކުރު ހަިއޯކޓުގައި ލަކުއެވަކީ   ކުރެވޭނެއެވެ

 ހުއްދަ ބާތިލު ކުރުން 22 (ހ)

އަޚްލާޤީ ގޮތުން ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ހައިކޯޓުގައި ވަާކލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ވަކީލަކު 
ހުއްދަ  ވަކާލާތުކުރުމުގެ ގެކޯޓަްށ އެގިއްޖެނަމަ އެވަކީލެއްހައި  ،ކަންކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރި ޢަމަލެއް 

  ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު ހައިކޯ ލު ކުރުމުގެ ތިބާ

   (ށ)

  ފަސްވަނަ ބައި 
  ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖެއްސުން 

 ،ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ގޮތުންހައި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން
 ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކޯޓުގައި ވަާކލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންގެ ހައި

ރުވާނެ އެހެން ހާޒިއެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓަށް  މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ،އިތުުރން ކުރުމުގެ
   ފަރާތެއްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި  23 (ހ)
 ނެވަކާލާތުކުރާ 
ކު ވަކީލަ

ހަމަޖެއްސުމާއި 
 ބަދަލު ހަމަޖެއްސުން 
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ނުވަތަ ބަދަލުގައި  އްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަކުޢަމިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
 އެކަން ރަޖިސްޓްރާރކެްނސަލްކޮށް، އެެހންމީހަކު ހަމަަޖއްސައިފިނަމަ  ހަމަޖައްސާފައިވާ މީހަކު

  އަންގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން ލަސްނުކޮށް އަށް

(ށ)    

ހައިކޯޓަށް ހުށަެހޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ވަކީލަކު ަހމަޖެއްސުމާއި، ބަދަލުގައި މީހަކު ޤަބޫލު ކުރުމުަގިއ 
އްޔަތުން ޘިހައި ބޫލު ކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެގަޢަމަލު ކުރާނީ [ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަދަލު 

  އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ދު]އިވާގަވަކާލާތު ކުރުމަްށ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ 

ވަކީލުން  24  
ހަމަޖެއްސުމާއި 
ބަދަލު ޤަބޫލު 

މުގައި ޢަމަލު ކުރު
 ކުރެވޭ އުޞޫލު 

  ހަވަނަ ބައި 
  ހައިކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސް 

.   އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

 ގެހައިކޯޓު  25
 އިޙްތިޞާސް 

އަސާސީގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ޯކޓަކީ ހައިކޯުޓކަުމގައި ޤާނޫނު
ނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް.   ކަ

(ހ) 
 

 

 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު އަސާސީއާއި  ،ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
 ( ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަންނަ މައްސަލަތައް ގެ ދަށުން (ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުގެ ާޤނޫނު

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއް ޤާނޫނު އަސާސީއާ ތަޢާރުުޟވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް  ފިޔަވައި،
  .ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

 (ށ)
 

ދުސްތޫރީ 
މައްސަލަތައް 
ބެލުމުގެ 
 އިޚްތިޞާޞް 

ދެއްގެ ބައެއް ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޢި ޤަވާދެއް ނުވަތަ ޢިޤާނޫނަކުން ބާުރލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާ
  ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ތަޢާރުޟުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.

 (ނ)
 

 

 (ރ)  ދަށުކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 
 

 

 (ބ)  އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 
 

 

، ތިޞާޞްގެ އިތުރުންޚްއި އިހައިކޯޓަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކާ ޤާނޫނުން އަސާސީންނާއި ޤާނޫނު

  ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ހައިތިޞާޞްވެްސ ޚްކަން ުކރުމުގެ އިންއަންނަނިވި ކަ
ކޯޓުގެ ޒާތުގައި   26  

ލިބިގެންވާ 
 އިޙްތިޞާޞް 

ދުގެ ދަށުްނ ޢިޤަވާމި  ންނާއި ޤާނޫުނހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން 
އަިދ އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ުގޅޭ ގޮުތން  ކުރަންޖެޭހ އެންމެހައި އަމުރުތައް ުކރުމާއި،

ޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނި
ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޒާމުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްނުދިނުމަށާއި އަދި ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނި ހިފިޔަ

  .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު

    (ހ)

ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ މި އި އާ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ސްނެގުމަކަށް، ނުވަތަ ލާފުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިޚި އުޞޫލުތަކާ އެއްވެސް ފަރާތުަކން 

    (ށ)



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

9 ޞަފުޙާ    

ދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުުރމަށްޓަކައި، ނުވަަތ ޢަ ،ގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިންމައްސަލާ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ނުދިނުމަށްޓަކައި  ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ 

  .އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު އެންމެހައިެނެރްނެޖޭހ ، ން ގެ މަތީގޮތު

ޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ހާށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަަމކާ ގުޅިގެްނ ހައިކޯޓަ
  .ޒިރުުކރުމުގެ ބާރުހާން، ވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީޤާނޫނާއި ޤަ، މީހުން

    (ނ)

ހައިކޯޓަށް ހުށެަހޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާުގޭޅ ގޮތުން ކަމެއްގެ ތެދު ޙަީޤޤަތް 
، ސް، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވިޔަސްހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުން ސުވާލެއް، ކޮންމެ ސިފައެއްގައިވިޔަ

.ޞްނުވަތަ ދެ ޚަ، ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ހެކިވެރިއަކާ މައްސަލައާ   މުން ކުރެ ޚަޞްަމާކ ކުރުމުގެ ބާރު

    (ރ)

ހައިކޯޓަށް ހުށެަހޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަާކ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓަށް ފެންނަ ކޮންމެ ލިޔުެމއް 
.   ހުށަހެޅުމަށް އަމުރުުކރުމުގެ ބާރު

    (ބ)

  ވަނަ ބައި ހަތް 
  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ރެޖިސްޓްރީކުރުން 

ފަދަ ޙުކުމްތަކާިއ  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  25މި ޤަވާޢިދުގެ 
  ނިންމުންތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

ދަށުކޯޓުތަކާއި   27  
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ 
ނިންމުންތައް 
އިސްތިއުނާފްކުރެވޭނެ 
 ޙާލަތްތައް 

ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ބިނާކުެރވިފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް  ކުަރން ހުށަހަޅާއިސްތިއުނާފު
ނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން ނުވަތަ ޤާނޫ

.   ކުރުމުގައި ކުށެއް ހެދިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަން ހުރުން

    (ހ)

ތެއްގައި ހިމެނުނު އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުންކެުރ އަކުރިއަށް އައި އިޖުރާޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ 
ލު ތިތަކީ ބާއައިބެއްގެ ސަބަބުން އެ ޙުކުމަށް ނުވަތަ ނިންމުމަށް އަސަރު ފޯރުވި އިޖުރާޢަބާވަތެއްގެ 

  ތެއް ކަމުގައިވުން.އައިޖުރާ

ނޑައެޅިފައިވާ  .1  ގޮތާ ޚިލާފުވުން.އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑިޔާރަކީ ނުވަތަ ނިޔާވެރިއަކީ އެ މައްސަލައެއް  .2 ޙުކުމް ުކރި ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި ފަ

ބެލުމަށް ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްއަޅާފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާ 

ނޑިޔާރަކު ނުވަތަ ނިޔާވެރިއަކު ކަމުގައިވުން.  ފަ

ނޑިޔާރު ނުވަތަ  ގައި ނުވަަތ ނިންމުމުގައި ޙުކުމް ުކރި ނުަވތަކުމުޙު .3 ިނންމުން ނިންމި ފަ

 ނިޔާވެރިޔާގެ ޮސއި ނެތުން.

  ގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންވެފައި ނެތުން.ޙުކުމު .4

    (ށ)

ލު ކަމަށް ތި ތެއް ބާއަނިންމުމުގެ ކުރިައށް އައި އިޖުރާ  ،ކުރުމުގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ ނިންމުން ޙުކުމް
ކުމަށް ސީދާ އަސަރެއް ކޮށްފައިާވ ޙުތުގެ ނުކުތާއަކީ އަ އިޖުރާހައިކޯޓުގައި އިސްއުނާފު ކުރެވޭނީ އެ 

    (ނ)
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 ނުކުތާއެއް ފާހަގަ އި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ކޯޓުގަކަށްވެފައި، މައްސަލަ ބެލި ދަށުނުކުތާއަ
  އެ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމައެވެ. ކުރުމުން،

ދައުލަތުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުިރ ، އޮތްނަމަވެސް) ގައި އެހެން ނމިމާއްދާގެ (
ނަލްގައި ކޯޓުގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުސަލަ ބެލި ދަށުމައްސަލަތަކުގައި އިޖުރާއަތުގެ ނުކުތާ މައް

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދައާއެކު، އެ ުނުކތާ ، ނަގާފައި ނުވިނަމަވެސް އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަ
  އިކޯޓުގައި ނެގިދާނެއެވެ.ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަ

    (ރ)

ޤަވާޢިދުގައިާވ މިއި އާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގިައ  27ގެ ޤަވާޢިދުގޮތުގެމަތިން، އިސްތިއުނާފުކެުރވޭ މައްސަލައަކީ މި 

މައްސަލައެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގައި ކުެރ ޙާލަތަކަށް ނުފެތޭ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުން
ނުކުރެވޭނެ ަމއްސަލައެއްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން  އިސްތިއުނާފު

  ން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެއެވެ.އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ  ޤަވާޢިދާ ސުޕްރީްމކޯޓުގައި 

   28 (ހ)

މައްސަަލ ، ފިނަމަ، އެގޮތަށް ނިންމި ސަބަބުހައިކޯޓުން ނިންމައިމި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް 
  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން ދޭންވާނެއެވެ.

    (ށ)

އިސްތިއުނާފު ކުރުަމށް  ަހއިކޯޓަށްދަށުން  ) ގެބ((ރ) އާއި ވަނަ މާއްދާގެ  25މި ޤަވާއިދުގެ 
  ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ  ކޯޓަކުންދަށުއެ މައްސަލައެއް ނިންމީ މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ  -1

)  90ފެށިގެން ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ދުވަހުން މުއައްސަސާއުަކން  (ނުވަދިހަ

.   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ަރށެއްގައި ޤާއިމުވެފައިވާ  އެ މައްސަލައެއް ނިންމީ މާލެ ފިޔަވައި އެހެން -2

(އެއްސަތޭަކ  180ދުވަހުން ފެށިގެން  ކޯޓަކުންނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ދަށު

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި.   އަށްޑިހަ

) ގެ ދަށުން (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 2008/2 ޤާނޫނު ނަންބަރުއެ މައްސަލައެއް ނިންމީ  -3

ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ދުވަހުން ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ ، ކުރެވިފަިއވާ ޤާއިމު

 ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި.ފަސްދޮޅަސް( 60ފެށިގެން 

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާީރ  2010/3އެ މައްސަލައެއް ނިންމީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -4

ޓްރައިބިއުނަލުންނަމަ، ެއ  ޓެކްސް އެޕީލް، ދަށުން ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާޤާނޫނު) ގެ 

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި.(ތިރީ 30މައްސަލައެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން    ސް

އިސްތިއުނާފުގެ  29 (ހ)
 މުއްދަތު 

ނޑައަޅާފައި ވީނަމަވްެސ،  މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަ
ފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނަކުން ބާުރލިބިގެން ހަދާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން 

ނޑަ އެއްވަކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލަ ،ޤަވާޢިދަކުން އަޅާފައިވާނަމަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަ
ނުވަތަ  އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލަންވާނީ އެޤާނޫނެއްގައި

ނޑައެޅިފައިވާ މުއް އެޤަވާޢިދެއްގައި   ދަތެވެ.ކަ

 (ށ)
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ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް، އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާފަދަ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަ
ެގ ކުރުމުގެ އިްޚިތޔާރު ހައިކޯޓު މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމެއްގެ އިސްތިއުނާފު ޤަބޫލު

ނޑިޔާރުންނަށް    ލިބިގެންވެއެވެ. ފަ

 )ނ(
  

) ގައި ބުނާފަދަ ނމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ހުށަނޭޅުނީ މި މާއްދާގެ (
ނޑިޔާރުންނަ ކަމަށްވާނަމަ، ހައޯިކޓުރިވެގެން ޙާލަތެއް މެދުވެ  ށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މިނަްވރަށް ގެ ފަ

.   އެކަން ސާބިތުޮކށްދިނުމީަކ، އެފަދައިން ބުނާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެެކވެ

 (ރ)
  

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު 
ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން  މައްސަލަ ނިންމި ދުަވހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި  ގުނާނީ ދަށު ކޯޓުން

  ގެ މަތީންނެވެ. އެ ދެމެދަށް އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތު

 (ބ)
  

ހެނދުނު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ބަންދު 
  އަށެވެ. 14:00 މެންދުރު ފަހު  އިން 08:30

ރަޖިސްޓްރީ  30 (ހ)
ހުޅުވިފައި ހުންނަ 
 ގަޑިތައް 

ނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި،  ފަނޑިޔާރުއިސް ހައިކޯޓުގެ  މި ާމއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ
ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ނޫން އެހެން ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައި ރަިޖސްޓްރީ ހުޅުވާފައި 

ރަޖިސްޓްރާރ އެކަން ކޯޓުގައި  ،އެވެ. މިގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވާ ޙާލަތްތަކުގައިދާނެބެހެއްޓި
.   ރެކޯޑުކޮށް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ

 (ށ)
  

އެމައަްސލައެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ  ،ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ
. މިގޮތުން ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެަކމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުން  ފަރާތްތަކަށެވެ

  ލިޔުމަކުންނެވެ.ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ދަޢުވާ ފޯމުން  31 (ހ)
 ހުށަހެޅުންމައްސަލަ 

ލު ފޯމެޓް ބަދަލު ނުވާނޭހެން އޭގެ ޞްޕްރިންޓުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ދަޢުާވ ފޯމު އޮންނަންވާނީ ފޯމުގެ އަ 
. މިގޮތުން ޕްރިންޓުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ފަރުމާ ޞްއަ ލާ އެއްގޮތަށެވެ

  އާ ދެމެދުއެވެ. 15އި އާ 13ފޮންޓުގައި ފޮންޓު ސައިޒު 

 (ށ)

   

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު  ،ހައިކޯޓަށް ހުށެަހޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު
ފުަރތަމަ ކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ރަޖިސްޓްރާރ ކަށަވަރު

ުކރާ ރަޖިސްޓްރީގައި މައްސަލައާ ބެހޭ އަންނަނިިވ ލާގައި މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓްރީމަރުޙަ
  މަޢުލޫމާތު، ރަޖިސްޓްރާރ ހިމަަނންވާނެއެވެ. 

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބުަރ/  ،ފަރާތުގެ ނަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ .1
.ގުޅޭނެ ،ދާއިމީ އެޑްރެސް ،މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް ،ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު  ފޯނު ނަންބަރު

/  ،ފަރާތުގެނަން ރައްދުވާ މައްސަލަ .2 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު
  ފޯނު ނަންބަރު. ،މިހާރު އުޭޅ އެޑްރެސް ،ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

 މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ިތންވަނަ ފަރާތެއްވާނަމަ އެފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު. .3
 ދަޢުވާގެ ބާވަތް. .4
 .މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ގަޑި .5
  .ރަޖިސްޓްާރރ ެއޅި ފިޔަވަޅު .6

 (ނ)
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ތިރީގައިމިވާ ޙާލަތުތަކުގައި ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު އިސްލާޙްކުރުމަށް އެންގުމުގެ 
  އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރަޖިސްޓްރާރނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު 

  . ދަޢުވާ ބެލުމުގެ ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ކޯޓަށް ނެތުން.1

ޢުލޫމާތު . ދަޢުވާ ފޯމުގައި ނުވަތަ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ މ2ަ
  ނެތުން ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ފޯމު ފުރާފައިވުން.

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯމު ނޫން އެހެން ފޯމަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވުން.. 3

. ރަޖިސްޓްރާރގެ ނަޒަރުގައި އެދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޯޓުގެ ބޭނުްނ 4
ކޯޓުގެ ވަގުތު ނަގާލުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް އުނދަގުލެއް  ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް ނުވަތަ 

  ދިނުމަށް ކަމުގައިވުން.

. ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާއެއް 5
  ނުވަތަ މައްސަލައެއްކަމުގައިވުން.

 (ރ)

   

) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  07ްނ ފޯމެއް އިޞްލާޙް ކުރުމަްށ މަތީ މިމާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ހަތެއް
  ތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚްދިނުމުގެ އި

 (ބ)

   

ކޮށް އަލުން މުއްދަތުގައި އެކަމެއް އިޞްލާޙްދެވިފައިވާ  ން) ގައިވާ ގޮތުގެމީަތބމިމާއްދާގެ (
ޔާރު ރަިޖސްޓްރާރ އަށް ނުގަތުމުގެ އިޚްތި އި އެމައްސަލައެއް ބަލަ ޅައިފިނަމަ،ހުށަނުއަ

  ލިބިގެންވެއެވެ.

     (ޅ)

)  4ލުގެ އިތުރުން، ފޯމުގެ ޞްފޯމުގެ އަހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު،  (ހަތަރެއް
. އަދި ފޯމުގައި އެއްވެސް ލިޔުމަކިާއ ޙަވާލާދެވިފައިވާނަމަ، އެލިޔުމެއްގެ  ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ

ލާ އެއްގޮތް ލިޔުމެއްކަްނ ޞްއަޞްލު ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން އެލިޔުމަކީ އަ
  ފޯމުގެ ކޮޕީތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،ފޯމާއި ،ކަށަވަުރކޮށްދީފައިވާ ކޮޕީ

ދަޢުވާ ފޯމާއެކުގައި  32 (ހ)
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ފޯމާ އެުކ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، 
ނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ، އެބައެއްގެ ނުވަތަ ދިވެހި ބަހުން އެއްވެސް ލިޔުމެއްވިޔަސް  ހުށަހަޅާ

ގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަުކްނ އެލިޔުމެއްގެ، ަމއްސަލާ
އްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތުަރޖަމާ، ޞަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ޤަތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުން 

  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    (ށ)

  ފޯމާއެކުގައި އަންނަނިވި ލިޔެކުިޔންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
 ކުންފުންޏަކުން ،ފަރުދެއް ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީއެއް ،މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ .1

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ އެކަން ، ކޮޕީއެއް ނަމަ ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ
 އަންގައިދޭ ލިޔުން.

ޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތީަކ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްނަމަ، އެފަރާތެއް މައްސަލަ ނުވަތަ ދަ .2
ނޑައަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ވަކީލު އައްޔަނުކުރަިކން އަންގައިދޭ ޤާަރރެއް. ތަމްސީލްކުރުމަށް ކަ

އިސްތިއުނާފުކުުރމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، އެމައްސަލައެއް ދަށު ކޯޓުން ނުވަތަ  .3

    )ނ(
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ނުވަތަ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  ޞްލުއަބިއުނަލްއިން ނިންމިގޮތުގެ ޓްރައި
 ލު.ޞްއަ

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދަށުކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިުއންތަކާއި،  .4
.  ހެކިތައް

ނުވަތަ  ގައި ކޯޓެއް އެހެން މަްއސަލައެއް މައްސަލައާއި ސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި .5
 ހިނގަމުންދާނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް.އްގައި ޓްރައިބިއުނަލެ

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތްނަމަވެސް ހުށަހަޅާ މައްަސލާގައި ދަޢުވާލިބެނީ 
ނޑިޔާރުންގެ  އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތަށް ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީހުގެ ފަ

އަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ، އެއިތުރުވާ މިންވަރަކަށް މައްސަލައިގެ ފޯމާއި (ތިނެއް)  03ޢަދަދު 
  ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 (ރ)

  

  

ހުށަހެޅިފައިވަނީ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭ ފަދަ  ،ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު
) 05ރަސްމީ  އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާނަމަ ދުވަުހގެ  (ފަހެއް

އެމައްސަލައެއް ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގިައ   އަދި އަންގަންވާނެއެވެ.ލިޔުމުން  ރަޖިސްޓްރާރ ތެރޭގައި
  ކުަރންވާނެއެވެ.ރަޖިސްޓްރީ 

ޓުގެ މައްސަލަ ހައިކޯ  33 (ހ)
ގަޟިއްޔާއެއްގެ 

ޖިސްޓްރީ ގޮތުގައި ރަ
 ކުރެވުން 

)  05ރަސްމީ  ގިނަވެގެން މިމާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރ އަންގާ އެންގުން އަންގާތާ  (ފަހެއް
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ  34ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިޤަވާޢިދުގެ 

  ދައްކަންވާނެއެވެ. 

    (ށ)

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައާިވ  34(ށ) ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި، މިޤަވާޢިދުގެ  މިމާއްދާގެ
ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  ފޯމުގެ ދަޢުވާ އެމައްސަލައެއްފިނަމަ، ރަޖިސްޓްރޭޝަްނ ފީ ނުދައްކައި

  ހައިކޯޓުގެ ރަިޖސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    (ނ)

ހައިކޯޓަށް ހުށަެހޅޭ މައްސަލައެއް ބަލައިގަނެ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއްެއގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ުކރެވޭީނ 
އެއްވެްސ  ،މިފައިސާއަކީ) ރުފިޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ. ތިންސަތޭކަ( 300/-

ސަބަބަކާުހރެ ަމއްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަނަމަވެސް ނުވަތަ އެއްވްެސ 
  ވީނަމަވެސް އަނބުރާ ލިބިދެވޭނެ ފައިސާއެއްނޫނެވެ.ލުތި ބާ ަމއްސަލަ ސަބަބަކާުހރެ

 ޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ރަ 34 (ހ)

ނޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން، މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ  ޝަރީޢަތުގެ އަ
އެކަން ރެޖިސްޓްރާރއްަށ  ،ހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންނަމަ

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެމައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މައްަސލަ ހުށަހަޅާފަރާތަށް 
  ލިބިގެންވެއެވެ.

ބުރާ މައްސަލަ އަނ 35 (ހ)
 ގެންދިއުން 

ހައިކޯޓަށް ހުށެަހޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ ައނޑުއެހުން ފެށުމަށްފަހު، މައްސަލަ 
ނަމަ، އެކަން މައްސަލަ ބަލާ ވެއްޖެހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާގެންދިއުމަށް ބޭނުން

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުމަށްފަހު، އެމަޖިލީހުން ނިންމާ  ގޮތެއްގެ މަތިން، އަނބުާރ ފަ
  ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 (ށ)

   



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

14 ޞަފުޙާ    

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިީވނަމަވެސް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 
 އެމައްސަލައެއް  ފަރާތުންމައްސަލަ ހުށަހެޅި  ކަށްވެފައި،ސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައަމައްސަލައަކީ އި

ދޫކޮށްލަން އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ޙައްޤުން ތަނާޒުލުވެއްޖެނަމަ އެ ވަގުތަކުން ފެށިގެން އެ 
  ލުވާނެއެވެ.ތިއިސްތިއުނާފު ބާ 

 (ނ)

   

 އެކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ވެއްޖެނަމަ،ލުތި މައްސަލަ ބާމިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
  ައންގަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓާްރރ

 (ރ)

   

ން ދަޢުވާ އަނބާުރ ގެންދާ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީ
އެޚަރަދެއް ހޯދުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާނަމަ

 ތައް،ހުށަހަޅާ މައްސަލަޚަރަދު ހޯދުމަށް އިޚްތިޔާރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން 
) 07އަނބުރާ ގެންދިޔަ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމައްސަލައެއް   ލިޔުމުން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ހަތެއް

ބަލައެްއ ދެން އެމައްސަލައެއް ޅައިފިނަމަ އަނުމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މި
   އެވެ.ނުގަނެވޭނެ 

 (ބ)

   

 ،ބެލުމަށްފަހު ން ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައްމަތީ ) ގައިވާ ގޮތުގެ ބމިމާއްދާގެ (
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ދަޢުވާކުރި ފަރާތަށް ން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޚަރަދުދިނުމަށް މަތީ ހައިކޯޓުން ކަ

  އެންގުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 )ޅ(

   

ކާއިމެދު ގޮތެއް ްނ ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތމަތީ ) ގައިވާ ގޮތުގެބމިމާއްދާގެ (
ނޑައަޅާނީ ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުންނެވެ.، ކަ   އޮނަހިރި ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 (ކ)

   

އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހައިކޯޓަށް  ،ން އެކުވެގެންތަކުއެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް 
ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ތަކުދި އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްމައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަ

.   ގޮތަށްވެސް ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

އެއްފަރާތަށްވުރެ  36 (ހ)
ގިނަ ފަރާތް 
އެކުވެގެން ދަޢުވާ 
 ހުށަހެޅުން 

ގިނަ ފަރާތުން އެކުވެގެން އެއްމައްސަލައެއްެގ  ން އެއްފަރާތަށްވެުރމަތީ  މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ
 ،ށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައެއްތަކަރެ ގިނަ ފަރާތްގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެއްފަރާތަށްވު

ން ނުވަތަ ކޯޓުގެ މަތީ ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ  އެމައްސަލާގައި ،ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު
ގޮތަކަށް އޮތް  ގޮތުގައި ހިންގާ  އެމައްސަލައަކީ ވަކި މައްސަލަތަކެއްގެ ،އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު

ނޑިޔާރުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،މައްސަލައެއްކަމަށް ވަކިވަިކ މައްސަލަތަކަަކށް  ،މައްސަލަ ބަލާ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ މަޖި އަދި މިފަދަ  ލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ބަދަލުކުރުމުގެ ިއޚްތިޔާރު އެމައްސަލަ ބަލާ ފަ

ޙާލަތުގައި އިތުރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
އަދި ރަޖިސްޓްރާރ އަންގާ މިފަަދ  ވެއެވެ.އަށް ލިބިގެން ރއެންގުމުގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރާ

މައްސަލާގައި އެންގުންތަކާއި އެއްގޮތަށް އެ އެންގުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތުން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ، 
ލު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބަލާ މައްސަލައިގެ ފޯމު ބާތި

ނޑި   ށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޔާރުންނަ ކުރުމުގެ އިޚްތިާޔރު ހައިކޯޓުގެ ފަ

 (ށ)

   

ހިމެނޭ  އެމައްސަލައަކީ މައްސަލާގައި ،ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު
 އެމައްސަލާގައި ،ޚަޞްމުން އިތުރުކުރެވޭގޮތަށް ނުވަތަ އުނިކުރެވޭގޮތަށް އޮތް މައްސަލައެއްނަމަ 

މައްސަލާގައި ހިމެނޭ  ،ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކުން މަތީ ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ 

 (ނ)
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ނޑިޔާރުްނގެ  ޚަޞްމުން އިތުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަ
  ލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މަޖި

ކަމަށް ފެންނަ  ނޫން ބައެއްހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ 
ކޯޓްަށ  ،ޝަރީޢަތުގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ،ދަޢުވާގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، ބައެއް

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއިން އެބައެއް އުނިކުުރަމށް ނުވަތަ އިޞްލާޙްކުރުމަްށ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 
  ގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރުން

ދަޢުވާއަށް  37 (ހ)
 ބަދަލުގެނައުން 

ުކުރމަށް  ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ބައެއް އިޞްލާޙް
އެއިޞްލާޙަކީ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ނިންމުމުގައި  ،މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ

ނޑިޔާރުންނަށް  ކޮންމެހެން ބޭނުން އިޞްލާޙެއްކަމަށް ނޑައަާޅ  ،ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފަ ކޯޓުން ކަ
އެބައެއް އިޞްލާޙްކުރުމުެގ ހުއްދަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލައެއް ބަލާ  ،ން މަތީ ގޮތެއްގެ

  ންވެއެވެ.ލީހަށް ލިބިގެފަޑިޔާރުންގެ މަޖި

 (ށ)

   

އެގެނެވުނު  ،މައްސަލައިގެ ބަޔަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ ،ްނމަތީ މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
  އެމައްސަލައެއްގެ ފައިލުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ބަދަލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް 

 (ނ)

   

ފަރާތުން  ލިބޭދަޢުވުާކާރ ނުވަތަ ދަޢުވާުރކުރުމަށް ޒިހާުކ ކޯޓަށް ރަށުން ބޭރުގައި ހުރި ީމހަ
ރަދު ޚަުރކުރުމަްށ ހިނގާނެ ޒިހާއެމީހަކު ، ންމަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ 2ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު މި  ،ނަމައެދޭ

  ނެއެވެ.ވާހައިކޯޓުގައި ބަހައްޓަން

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ  38 (ހ)
 ބެހެއްޓުން 

ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މައްސަލަ  ފަރާތުން ކުރާދަޢުވާފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭ  މިމާއްދާގެ (ހ) ދަށުން 
ކުރުމުެގ  ބާތިލު އިގެ ދަޢުވާ ފޯމުމައްސަލަ  ކުިރޔަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވަނީ ކަމުގައި ބަލައި

   އެވެ.ލިބިގެންވެ ށްއިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަ

    (ށ)

ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،  ފަރާތުްނ ލިބޭ މިމާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ ދަޢުވާ
 ގެންދިއުމުގެ މައްސަލަ ކުރިޔަށް ބޭނުން ނުވަނީ ކަމުގައި ބަލައި  ޒިރުުކރަންހާ އެފަރާތްތައް 

  އިޚްތިޔާރު ހައޯިކޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    (ނ)

  ބައި  ނަ އަށްވަ 
  އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން 

 ،ކޯޓުގައި ރަިޖސްޓްރީ ުކރެވުމުންހައި ބަލައިގަނެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި  މައްސަލައިގެ ފޯމު
ގެ ކޮޕީ އަދި ހުަށހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީާއއެކު ފޯމު ،އެމައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް

  ނެއެވެ.ންވާފޯމު ރަޖިސްޓްރާރ ޙަވާލުކުރަ ގެ ޖަވާބު/ މައްސަލައިދަޢުވާ

މައްސަލައިގެ  39 (ހ)
ލިޔުންތައް ދަޢުވާ 
ލިބޭ ފަރާތާ 
ޙަވާލުކުރުން 

ޝަރީޢަތް  މަތީން  ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުވަތަ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ 
ގެ ކުރިން އިބިްތދާއީ މެއް ބޭއްވުމުހިންގުން ހަލުއިކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހު

ނޑައަޅައި ގޮތެއްގެ މަތީން ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމެުގ  ހައިކޯޓުން ކަ
   ލިބިގެންވެއެވެ. ރަިޖސްޓްރާރަށްއިޚްތިޔާރު 

 (ށ)
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މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްަތާކ  ،އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުންތައް ޔާންކޮށްފައިވާބަ  މިޤަވާޢިދުގައި
.އެކުއެކީގައި ނުވަތަ ވަކިވަކިން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަ   ޖިސްޓްާރރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
އިބްތިދާއީ  40

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ބައިވެރިން 

  ވަނަ ބައި ނުވަ 
  ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

ން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ނިމޭ މަތީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 39މިޤަވާޢިދުގެ 
ފުރިހަަމ  ގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯމު ދުވަހުއް) ހަތެ( 07 ގިނަވެގެން ދުވަހުން ފެށިގެން

  . ވާނެއެވެރަޖިސްޓްރާރ އަންގަން ށްދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަމަށް ޅުަހއިކޯޓަށް ހުށަހެ ،ކުރުމަށްފަހު

ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން  41 (ހ)
ދަޢުވާގެ ޖަވާބު 
 ހުށަހެޅުން 

ކުޑަ ، ތަށާއިއިގެ ބާވަމައްސަލަ ހުށަހެޅިަފއިވާ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 
ރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ކު ކުރުމާއި ދިގު ޖަވާބު ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު ކުރު ބަލާ، މިނަށް ބޮޑު 

  ރަޖިސްޓާްރރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

    (ށ)

 ނުވަތަ މިމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދެވޭ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަނގަބަހުން ޖަވާބު ހު ،ޅައިފިނަމައަހުށަނު ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯމު  މުއްދަތުގައި

  މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށްގެންދާނީއެވެ. ގެ ގޮތުން ދިނުމު

 )ނ(

   

ކެއް ހުިރަކމަށް ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަނމިމާއްދާގެ (
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެނަމަ ލިޔުމުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުގެ އިތުުރ  މައްސަލަ ބަލާ  ފަ

.   ފުރުޞަތެއް ދެިވދާނެއެވެ

 (ރ)

   

. އަދި އެންމެ ދެވޭނީ ދަޢުވާކު ތެއްގައިވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞުަތޢަކޮންމެ ޝަރީ ރާ ފަރާތަށެވެ
ފަހު ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ަޝީރޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

ނޑިޔާރުންގެ އިޒުނަޔާ އެކީގައެެވ.   ވާހަކަދެއްކޭނީ މައްސަލަ ބަލާ ފަ

 ފުރުޞަތު ދިނުން  42 (ހ)

.ރުވެ ހުރިަނމަ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ޒިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވަކީލު ހާ      (ށ)  ަދއްކާނީ ވަކީލެވެ

ގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ ޚަޞްމުަކ، އެހެން އޮތްނަމަވެސް މައްސަލާ ގައި މިމާއްދާގެ (ށ)
ނުވަތަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަމިއްލައަށް ވާހަަކދައްކަން އެދްިއޖެނަމަ 

ނޑިޔާރުންނަށް ފެންނަނަމަ ސީދާ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ަކމެއް ސާފުކުރުމަށް  އެފަރާތަށް  ފަ
   ދެވޭނެއެވެ. ފުރުޞަތު ވާހަކަދެއްކުމުގެ

 (ނ)

   

މައްސަލައިެގ  ،ްނ މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހުމަތީ  މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ
 ،ވާނެއެވެ. މިގޮތުންއަންގަން ،ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްމައްސަލާއެކަން  އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށް

މައްސަލާގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ތިންވަނަ  ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އިތުރުން
  ވާނެއެވެ.އަންގަންއެފަރާތަކަށްވެސް  ،ފަރާތެއްވާނަމަ

  
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ  43

 އަމުރު ފޮނުވުން 

ހުށަހެޅި ެހކިަތކާިއ  ގައިނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލް  ކޯޓުގައިކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލާނީ ދުަށހައި
 ދިފާޢުތަކަކީ ައސާސްކަމުގައި ަބލައިގެންނެވެ.

(ހ) ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަ  44
ބެލުމުގެ އުޞޫލު 
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 ގައިނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލް ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބުނެފައި އޮތުމަކީ ދަށު ކޯޓުގައި
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ހެކި، އިސްިތއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް ހުރަްސ އަޅާެނ 

 ކަމެއް ނޫނެވެ.

(ށ)   

 ކޯޓުގައިއެ މައްސަލަ ދަށު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންނަށް،
ކަންތައްތަކެއް ުހިރކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ެއ ބެލިއިރު، ނުބެލި ހުރި  ގައިނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލް

ނުވަތަ  ލަޙަތު ބޮޑުކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ދަށުކޯޓުގައިޞްމައްސަލަ އަލުން ބެލުމުގެ މަ
ނޑައަޅައި، އެ މައްސަލަ  ގައި ޓްރައިބިއުނަލް އަލުން އެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް ކަ
.  ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޓަށްއެ މައްސަލަ ބެލި ދަށުކޯ ބެލުމަށްޓަކައި،  ފޮނުވިދާނެއެވެ

(ނ)   

ވުމުގެ މައްސަލައެއް ފިޔަވައި ހައޯިކޓަށް ޚިލާފު ޞަކާއިޙްތިޞާ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ ކޯޓެއްގެ
ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގަިއވާ ގޮތްތަކުނުްކރެ 

  ގޮތަކަށެވެ.

މައުޟޫޢީ ގޮތުން  45  
މައްސަލަ ބެލުމުގައި 
ހައިކޯޓުން 
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު

ގައި ކަން އެ މައްސަލާ އެ މައްސަލައަކީ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލެންއޮތް މައްސަލައަކަށްވެފައި،
އިވަނީ ފުރިހަމައަށް އަދި ކަށަވަރުކޮށްދީފަ ނުވަތަ ޓްރައިިބއުނަލުން ކޯޓުންހިނގާފައިވާ ގޮތް ދަށު

ނޑައެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލާކަަމށް  ޮކށްޞައްޙަ ގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ަޝރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ކަ
ނޑައަޅައި، މައްސަލަ ނިންމުން.   އުޞޫލު ކަ

(ހ)   

ލަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައަކީ، ަދށު ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަ 
ންހިނގާފައިވާ ގޮތް އަލުން ބަލަންޖެހޭ ގޮތަކަށް އޮތް ގައި ކައަލުން ފޮނުވައި، މައްސަލާ
ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި ދަށުމައްސަލައެއްނަމަ އެ މައް

 ތަޙުވީލުކުރުން.

(ށ)   

ން، ގައި މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ އަލުން ބެލުމު ދަށު
ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ޤާނޫނީ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ދަށު  ހައިކޯޓުން ަކނޑައެޅި

ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ުކިރ ލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ދަށުޢަމަ
އް ހުއްދަ ކުރާ ސަަބބެ މި ޤަވާޢިދު ކުރުމަށްނިންމި ނިންމުމުގައި އިސްތިއުނާފުޙުކުމުގައި ނުވަތަ 

 އޮތްނަމަ، އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ނ)   

ން ން މައްސަލަ ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް އަލު މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ މި
ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙުވީލު ކޯޓަށް ނުވަތަ އެކަންތައް ބަލަން ދަށު ،ސާބިތުކުރުން ިހމެނޭ ނަމަވެސް

. އަދި  ،ކުރުަމކާ ނުލައި މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކުރިން އަލުން މުޅި މައްސަލަ ބަލާނީ ހައިކޯޓުންނެވެ
ނޑައެޅި ޤާނޫނީ އުޞޫލުެގ ދަށު ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް އަނބުރާ ތަޙުވީލުކުރިއިރު ކަ
.  ންކުރަ ރަހައިގެ ތެރެއިން ޙުކުމްތަ  ވާނެއެވެ

(ރ)   

ކޯޓަށް އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ދަށުން ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ށވަނަ މާއްދާގެ ( 45ގެ ވާޢިދުމިޤަ
އުނަލުން ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ދަށު ވީލުޙުނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަ
ޙުކުްމކުރި ނުކުތާގެ ވާނީ އެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހައިކޯޓުން ން ބަލަންމައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތު 

  ތަރަހައިގެ ތެރޭގައެވެ.

ދަށުކޯޓުން ނުވަތަ  46 (ހ)
ޓްރައިބިއުނަލުން 
މައްސަލަ އަލުން 
ބެލުން 
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މުޅި މައްސަލަކަމުގައި ނުވެފައި،  ކުރީން، ތަޙުވީލުއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ މި މާ
މައްސަލައިގެ ބައެއްކަމުގައި ވާނަމަ ދަށުކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާނީ ހަމައެކަނި އެބައެވެ. 

ވީލުނުކުރާ ބައިގެ މައްޗަށް އެހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަޙު އަދި ދަށުކޯޓަ
 ޙުކުމް ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

(ށ)     

ން އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ތަޙުވީލުކުރާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ  )ށވަނަ މާއްދާގެ ( 45ގެ ވާޢިދުމިޤަ
ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަންވާނީ އެ މައްސަލައެއްގައި ކުރިން މައްސަލަތައް ދަށު

/ ާޤޟީނުަވތަ ނިންމުން ނިންމި ކުމްކުރި ޙު ާޤޟީއެްއ/ ނޫން އެހެން  ންނުވަތަ ނިޔާވެރި ންޤާޟީ
 ންނެވެ. ނުވަތަ ނިޔާވެރި ޤާޟީން

(ނ)    

ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ހުރިާހ ލިޔުންތައް ފޮނުވައިދިނުމަށް ދަށު 
. އަދި މިގޮތަށް ހައިކޯޓުން އެދުމުން މާލޭގެ ކޯޓުތަކުންނަމަ، ގިނަވެގެން   07ކޯޓުގައި އެދެންވާނެއެވެ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  30ކޯޓަކުންނަމަ، ގިނަވެގެން ތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ަރށު (ހަ (ތިރީސް
 ނިޔާއެއް އިއްވަންޖެހޭ ބާވަތެއްގެކީ އަވަސް މައްސަލައަ ލިޔުންތައް ހައިކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 އެންގިދާނެއެވެ. ން ށްވުރެ އަވަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓު މި މުއްދަތު މިއަ، މައްސަލައެއްނަމަ 

(ހ) ހައިކޯޓުގައި  47
މައްސަލަ ހިންގުން 

ރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރު ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް ފިޔަވައި، އިސްތިއުނާފު ކުއި ކުރި އިސްތިއުނާފު
އެމައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބެލުމުގައި  ގައި އާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް،މައްސަލާ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.   އެ ނުކުތާތައް ބަލައިނުދެވޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގައި ކަ

(ށ)   

ސްދުގައި ނުވަތަ ގަހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައަކީ މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ 
ކުރުމުެގ  ވާ ޙައްޤަކުން އެފަރާތް މަޙްރޫމުމީހަކަށް ލިބެންދުގައި ނުވަތަ ސްގަ އޮޅުވާލުމުގެ 

ުދގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސްގަދުގައި ނުވަތަ އެ ޙައްޤެއް ލިބިދިނުމަށް ހުރަސް ެއޅުމުގެ ސްގަ
އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައަކަށްވާނަމަ، އެމައްސަލަ އެގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ 

 ށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ އިޚްތިާޔރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ދިނުމަ ފަރާތަށް ބަދަލު

(ނ)   

ހައިކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ ޤަޟިއްާޔއެއްގައިވެސް އަެޤޟިއްޔާ ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ަކނޑައަޅާ ތާރީާޚއި 
މަތީން އޭނާގެ  ގަޑިއަށް މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ

ދަޢުވާ  އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ނުވަތަ  ހާޒިުރނުވިނަމަ،ބަދަލުގައި ފޮނުވާމީހަކު 
  މުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރު  ލު ތި ބާ ފޯމު

. އެމައްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލައިގެ 1
  މަޢުޟޫއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

. އެމައްސަލައަކީ ޖިނައީ މައްސަލައެއްނަމަ އަދި، އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމިފައިވާނަމަ 2
.   މައްސަލައިގެ ޙުކްުމކުރުން

. ދަޢުވާކާުރ ފަރާތް ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތް ހާޒިރުނުވީ ޝަީރޢަތަށް 3
ލައިގައި ހިނެމޭ ޚަސްމަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤަކަށް ހުރަސްއެޅުުމެގ ދަތުކުރުމަށް ނުވަތަ މައްސަ

މަޤްސަދުގައިކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި މައްސަލަިއގެ 
  މަޢުޟޫއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ޢުވާކުރާ ފަރާތް ދަ 48 (ހ)
 ހާޒިރު ނުވެއްޖެ
ނަމަ ދަޢުވާއާމެދު 
ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

19 ޞަފުޙާ    

ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއަކުރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މިމާއްދާގެ (ހ)
އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ދިގުމިނެއްގެ  ،ރުވޭތޯ ބެލުމަށްހާޒިއެފަދަ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ، ލަތެއްގައިޙާ

  ލިބިގެންވެއެވެ.ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް  ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަބަލާ

 (ށ)

   

ވަަނ  38މައްސަލަތަކާއި މި ޤަވާޢިދުގެ  ކުރެވޭ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާތިލު  މިމާއްދާގެ
ކަން ހައިކޯޓުްނ އަލުން ހުށަހަޅާނަމަ، ބާތިލުކުރި  މައްސަލައެއް ކުރާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާތިލުމާ

 ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަނަރަ( 15ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އެމީހަކަށް އެންގި
. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭ އެއް ދެވަނަ ފަހަރަކަްށ މައްސަލަޅައިފިނަމަ، އެއަގައި ހުށަނުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ނުދެވޭނެއެވެ.ހައިކޯޓުން ބަލައެއް 

 (ނ)

   

ވަަނ  38މައްސަލަތަކާއި މި ޤަވާޢިދުގެ  ކުރެވޭ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާތިލު 
ން އަލުން މަތީ ގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމިމާއްދާ މައްސަލަތައް ކުރާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ބާތިލުމާ

ން ހައިކޯޓަށް ދައްކަންޖެޭހ މަތީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 34ހައިކޯޓަށް ހުށަެހޅޭނީ މިޤަވާޢިދުގެ 
  ފީ ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.ރެޖިސްޓްރޭޝަްނ 

 (ރ)

   

އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ނުވަތަ އިންތިޚާީބ  ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާތިލު ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ
ޅޭ ގޮތްަށ އިތުރަށް ހުށަނުއެ ކަމަށް ބަލައި،އެމައްސަލައެއް ދޮޫކށްލީ ،ކުށުގެ މައްސަލައެއްނަމަ

  އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 )ބ(

   

 ،މައްސަލައެއްނަމަ  ބަންދުއަމުރުގެ ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާތިލު ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ
ފޯމު ބާތިލު ޅޭ ގޮތަށް އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކަމަށް ބަލައި، އިތުރަށް ހުށަނޭއެމައްސަލައެއް ދޫކޮށްލީ

.   ކުރެވޭނެއެވެ

 (ޅ)

   

މިމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ  ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާތިލު ކުރެވޭ މައްަސލައަކީ
އެމައްސަލައެއް ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި، އިތުރަށް ހުށަނުއެޅޭ ގޮތަށް  ،ނަމަ މައްސަލައެއް

  އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 (ކ)

   

  ވަނަ ބައި ދިހަ 
  ފަނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލިސް 

ނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ  ހައިކޯޓުގައި ނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ފަ ފަ
.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައިމަސްއޫ   ވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

 ޢާންމު މަޖިލިސް  49 

ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކުުރމަށްޓަކައި ކަުރންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު މަޝްވާަރކޮށް، ހައިކޯޓުން
  ގޮތެއް ނިންމުން.

   (ހ)

ކޯޓުގެ ބަެޖޓް ތައްޔާރުުކުރމުގެ ުކރިން ބަޖެޓުގައި ހިމަަނން ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެދު ޮގތެއް ހައި
  ނިންމުން.

   (ށ)

ނޑައެޅުން. ވާބޭންުނކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަން ހައި    (ނ)  ދާއިރާތައް ކަ

   (ރ) މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާެނ ފެށުމާއި ދެމެދު  ޓާރމުިނމުމާއި އަނެއް  ޓާރމުއަހަރުގެ 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

20 ޞަފުޙާ    

  .އިންތިޒާމްކުރުން

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނިންމުމަކުން ހަވާލުކުރެޭވ ކަމެއް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތްައ 
  ހަމަޖެއްސުން.

   (ބ)

 ހަލުވި  އެކަށީގެންވާ މައްސަލަތައް  ،ޤާއިމުކޮށް ދަފްތަރެއް މަރުކަޒީ މައްސަލަތަކުގެ ބަލަމުންދާ
  .ހެދުން ލިބެމުންދާނެގޮތް ގޮތެއްގައި މަރުކަޒީ ފަސޭހަތައް އިދާރީ ބޭނުންވާ ހިންގުމަށް ގައިއްމިނެ

   (ޅ)

ކަންަކްނ  އެހެނިހެން ޯކޓުގެ ދާޚިލީމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ 
  ކުރުން.

     (ކ)

ނޑިޔާރުންނެވެ. ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ހައިޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތިބޭނީ  ގެކޯޓުހައި ކޯޓެުގ އެންމެހައި ފަ
. ހައިކޯޓުގެ  ނީ،ސަތު ބަލަހައްޓާރިޔާ ނޑިޔާރެވެ   އިސްފަ

ޢާންމު މަޖިލިސް   50 (ހ)
 ބޭއްވުން 

ނޑިޔާރުންގެ ދެބައިކުޅައްވޭމަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭ ޢާންމު  އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ  ނީ ފަ
ނޑިޔާރުން އެބައްދަލުވުމަކަށް    ޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.ހާފަ

    (ށ)

ނޑިޔާރުންގެ ހާޢާންމު މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ފާސްވާނީ  އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ ޒިރުވި ފަ
  އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ޢާންމު މަޖިލީހުގެ   51 (ހ)
 ނިންމުން 

 ގައިރީ ރަޖިސްޓްހައިކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ  ،ޢާންމު މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ނިންމުންތައް
ނޑިޔާރުން ސޮއިކުރަންވާނެެއވެ.އެ މަްށފަހު،މަޙްޟުަރކުރު   މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވި ފަ

     (ށ)

  ވަނަ ބައި އެގާރަ     
  މަރުވުން ގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް މައްސަލާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު  ،ހައިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް
ންގަންވާނެއެވެ. އަދި ދެންތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަން ރަޖިސްޓްރާރ އަށް އަ ،މަރުވެއްޖެނަމަ

 ،އެމީހުންކަން އަންގައިބި މީހުންނަށް ދަޢުވާގައި މިހާރު ހިމެނެނީ ގައި ދެންތިމައްސަލާ
ފަނޑިޔާރުންގެ  ން މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާއެގޮތުގެމަތީ

  ލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މަޖި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި  52 (ހ)
ފަރާތެއް މަރުވުން 

އެމައްސަލައްެއ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ނުވަތަ  ،ހައިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް
ކުރެޭވ  ލުތިލުކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ބާތިއެދަޢުވާއެއް ބާ މަރުވެއްެޖނަމަ ހުށަހެޅި އެންމެން،

މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާއަކީ މައުޟޫޢީގޮތުން ވިާރސުންނަށް ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލައެއްނަމަ ވާރިސުން 
ގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހަިއޯކޓަށް އެމައްސަލައެއް އަލުން ބަލައި  ،ހުށަހެޅުމުންއެއް ލަމައްސައެ

  ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    (ށ)
ހުރިހާ ފަރާތެއް 
 މަރުވުން 

އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ  ،ހައިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް
އެކަްނ އަންގަންވާނެއެވެ.  ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށްއެފަރާތެއްގެ ވާިރުސން ،ފަރާތްތައް މަރުވެއްޖެނަމަ

ން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވާރިސުން އެކަްނ ރަޖިސްޓްާރރ އަށް މަތީ އަދި މިގޮތުގެ
ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެްސ ލުތިމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެމައްސަލައެއް ބާ ،ނާންގައިފިނަމަ

 މަރުވިކަން އެންގުން    (ނ)



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

21 ޞަފުޙާ    

  ަމށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ފިޔަވަޅެއް އެޅު

މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު  ،ހައިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް
މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބާކީ ތިބި މީހުން ނުވަތަ މީހަކު އެކަން  ،މަރުވެއްޖެނަމަ

. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައްސަލާގައި ދެން ތިބި މީހުންގެ ރަޖިސްޓާްރރ ައށް އަންގަންވާނެ އެވެ
ނޑިޔާރުންގެ މަޖި ލީހަށް މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރިއަށް ެގންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  ބިގެންވެއެވެ.ލި

މައްސަލަ ރައްދުވާ    (ރ)
 ފަރާތެއް މަރުވުން 

ނުވަތަ  މައްސަލަ ރައްދުވާ ހަމައެކަނި ފަރާތް ،ހައިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް
. މިގޮތަށް ތިއެދަޢުވާއެއް ބާ ،މަރުވެއްޖެނަމަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތައް  ލުކުރެވޭނެއެވެ

މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާއަކީ މައުޟޫޢީގޮތުން ވާރިސުންނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިދާެނ ލުކުރެވޭ ތިބާ
މައްސަލައެއްނަމަ އަލުން ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް 

  ލިބިގެންވެއެވެ.

ރައްދުވާ  ލަ މައްސަ   (ބ)
ހުރިހާ އެންމެން 
 މަރުވުން 

  ރަވަނަ ބައި ބާ
ވާ ފަރާތްތަކާމެދު ހައިކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި ހައިކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމާއި، ހައިކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމާއި، 

  ން ފިޔަވަޅުއެޅު 

ހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަާކ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުުކރަން ބޭނުންވާ މީހުން، 
[ހައިކޯޓަށް ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 1( މިޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ޢަމަލުކުރާނީ އިގަހާޒިރު ކުރުމު

   ] އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މީހުން ހާޒިރު  53  
 ކުރުން 

މީހުންނާއި، ހާޒިރުވެ ތިބޭ ހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަަކށް ހާޒިރު ުކެރވޭ 
އެންމެން ހައިކޯޓުގެ އަމުރުތަަކށް ކިޔަމަންތެރިވާން ވާނެއެވެ. އަދި ހައިކޯޓަށާއި ހައިކޯޓުެގ 

  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙުރުމަށްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ.

  

  

ރުމަތް ޙުކޯޓުގެ 
 ރައްކާތެރި ކުރުން 

އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ އަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ 
ހުރި ފަރާތަކުްނވިޔަސް ހައިކޯުޓން އަންގާ އެންގުމަށް ނުވަތަ ކުރާ އަމުަރކަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވުމަީކ 

ގައި ބުނެފައިވާ  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) 141ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 
ކޯޓުތަކުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަން ދިނުން ކަމަށް ބަލައި އެފަދަ ފަރާތްތަކާއިމެދު ޤާނޫނުލް 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް  88، 87، 85ޢުޤޫބާތުގެ  މިއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އަދަބު ކަ
  ލިބިގެންވެއެވެ. 

 54 (ހ)

  

ހައިކޯޓުގެ އަމުރަށް 
ނުކިޔަމަންތެރިވާ 
ފަރާތްތަކާ މެދު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ޒިރުވެފައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ތެރޭގައި ހާޒިުރވާން އެންގުމުން ހާހައިކޯޓަށް 
އް ކޮށްފިނަމަ، މިއިން ހައިކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެ

މިއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އަދަބު  88 ،87 ،85މީހަކަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ކޮށްފި ޢަމަލެއް
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ކަ

 (ށ)

   

ޒިރު ކުރެވިފަިއާވ ހާ ހައިކޯޓުގެ ޝީަރޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 
މީހުންގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ މީހާ އޭނާގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްނުލައި، ހައިކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް 
އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަަކ އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ އެނޫންވްެސ 

 (ނ)

   



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

22 ޞަފުޙާ    

ނޑިޔާރުންގެ އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ،  ސަބަބަކާުހރެ ފަ
ލު ކުރުމުގެ އިތުރަށް، އޭނާ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ނުބެލޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެ ދަޢުވާ ބާތި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  76(ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު) ގެ  2010/22ނަންބަރު  ޤާނޫނު
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައި   ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަ

ދަޢުވާލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހައިކޯޓުން ކުރާ ޙުކުްމ އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ 
ނޑިޔާރުގެ އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުެގ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް، ފަ

ަވަނ  51އްޖެނަމަ، ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ގަމަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ހިނ
ޒިރުގައި ހާމާއްދާގެ (ޅ) އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ ޣައިރު 

ވަނަ  76(ިދވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/22ނަންބަރު  ޤާޫނނުޙުކުމްކޮށް، 
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައޯިކޓަށް ދަށުން އެމީމާއްދާގެ  ހަކަށް ނުވަތަ އެބަޔަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަ

  ލިބިގެންވެއެވެ.

 (ރ)

   

މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބަޔާންކުެރވިފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުގެ ޝަރީަޢތުގެ 
ނޑިޔާރުންންަށ ހާމަޖިލީހަށް  ޒިރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ހަިއކޯޓަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 2010/22ނަންބަރު  ޤާނޫނުނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، 
) ގެ  އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  76(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު

  ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކަ

 (ބ)

   

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދޮގުހެކި ދީފިަކން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ދޮގު  އެއްވެސް  ހައިކޯޓުން ހިންގާ
ހުވާކޮށްފިކަން ާސބިތުވެއްޖެ ނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި މީަހކަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގައިވާ ގޮތުެގ 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައޯިކޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   މަތީން ވަގުތުން އަދަބު ކަ

 (ޅ)

  

ދޮގު ހެކިދޭ 
ޢަމަލު  މީހުނާމެދު 

 ކުރާނެ ގޮތް 

  ވަނަ ބައި ތޭރަ
  ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް 

 ،ނިމޭދުވަހު  މެއް އަޑުއެހުއެ ،ހައިކޯޓުގައި  ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމުން
ނޑައަޅައި ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އިއްވުމުެގ  ،އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކަ

. ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ   އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

 55 (ހ)

  

 ޙުކުމް ކުރުން

ުވްނ ޙުކުމް އިއް ،ން ޙުކުމް އިއްވާނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިނަމަމަތީ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ  މި
.   އޮންނާނެ ދުވަސް މައްސަލާ   ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ

 (ށ)

   

ން މީަތ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ  42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނޫއަސާސީގެ 
ހައިކޯޓުގައި ހިންގާ އެހެނިހެން  ،އަޑުއެހުމެއް ފިޔަވައި ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ބާއްވާ

ޝަރީޢަތްތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް އިއްވަންވާނީ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ 
   މަޖިލީހެއްގައެވެ.

 (ނ)

   

ނޑައަޅަންވާނީ އެޤަޟިއްޔާއެއް ބެލި  ކޮންމެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައިވެސް ހައިކޯޓުން ބަލާ  ޙުކުމް ކަ
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ    ންނެވެ.އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތެއްގެ މަތީފަ

ޙުކުމް  56 (ހ)
ނޑައެޅުމާއި  ކަ
ތަފާތުވީ ރައުޔާއި 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

23 ޞަފުޙާ    

 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން   

ނޑައަޅަންޖެހޭ ޙުކުމާމެދު މައްސަލަ ބެލި މަތީ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ން ކަ
ލިޔެ  ޔާއި ސަބަބު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގައިއުރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެނަމަ އެތަފާތުވި ރަ

 ޔުވެސް އިއްވަންވާނެއެވެ.އުބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުމުގައި ތަފާތުވި ރަ

 (ށ)

   

ކުށެއް ނުވަތަ އޮޅިގެން  އިމްލާހިސާބުޖެހުމުގަިއ އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގައިވާ 
ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ތަނެއް އިޞްލާހުުކރުން ފިޔަވައި ަހއިކޯޓުގެ ޙުކުމަކަްށ ނުވަތަ ތަފާތުވީ 

  ރައުޔަކަށްވިަޔްސ ޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
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ޙުކުމަށް ބަދަލު 
 ނުގެނައުން 

ތަފާތުވީ  ،އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ އަޞްލެއް  ،މައްސަލައެއްގައިވެސްހައިކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ 
  އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ދޭންވާނެއެވެ. ،ޔާއެކުއުއޮތްނަމަ އެރަ ޔެއްއުރަ
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ލު ޞް ޙުކުމުގެ އަ
 ދޫކުރުން 

އެނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުގައި ހައިކޯޓުގެ  ،ހައިކޯޓުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްވެސް
  ރަޖިސްޓްރާރ ރެކޯޑުކޮށް ކޯޓުގެ ސިްއކަ ޖަހަންވާނެއެވެ. ،ނިންމުންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި

  
ކޯޓުގެ ނިންމުން  59

 ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން 

 ،ލަސްނުކޮށް ދަށުކޯޓުތަކަށް ،ހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
  ޖިސްޓާްރރ ައންގަންވާނެއެވެ.ރަ

  
60 

  

ޙުކުމް ދަށުކޯޓުތަކަށް 
 އެންގުން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ  143އަސާސީގެ ނޑައަޅައި ޙުކުމް ތަކަށް ޤާނޫުނހައިކޯޓުން ކަ
ނޑައަޅާ ޙުކުމަކާ ޚިލާފަށް، އެފަދަ އެހެން  މަތީން ދަށުކޯޓުތަކުން ޢަމަލު ކުރުމާއިއެކު، ހަިއޯކޓުން ކަ

  ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. މްއްޔާއެއްގައި ދަށުކޯޓަކުން ޙުކުޤަޟި
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ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަށް 
ދަށުކޯޓުތަކުން 
 ތަބާވުން 

  ވަނަ ބައި ސާދަ 
  އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ހައިކޯޓުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ޤަޟިްއޔާތައް ހިންގާނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ 
  މަޖިލީހެއްގައެވެ. 

  62 (ހ)

  

ހުޅުވާލެވިފައިވާ 
މަޖިލީހެއްގައި 
 ޝަރީޢަތް ކުރުން 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަންނަނިވި ސަބަބު ތަކުނުްކެރ 
ސަބަބަކަށްޓަކަިއ، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިނުވާ މަޖިލީހެއްގައި ަޝރީޢަތް ކުރިޔަށް 

  ގެންދެވިދާނެއެވެ.

އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުން، ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ އަމަން އަމާންކަްނ މުޖްތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ  -1
  ޤާއިމުުކރުން، ުނވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ ނުދިނުން.

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުީދންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުން، ނުވަތަ މީހަުކ  -2
 ބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެިރކުުރން.ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލި

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގައިފިނަމަ، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުަމްށ  -3

    (ށ)



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

24 ޞަފުޙާ    

  އެޅިދާނެ ހުރަަހުކން މިންޖުވުން.

 ،ގޮތްުނ ފުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެޞާއިން ،ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއްގައި
 ،މަތީން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެމައްސަލާ

ރުކޮށް އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ހާޒިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކިން 
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ފަ

  63 (ހ)

  

 ހާޒިރުކުރުން ން ހެކި

ރުކުަރން ހާޒިހުށަހަޅާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ެހކިން  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
ބޭނުންވާ ހެކިންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ކޯޓަށް  ރުުކރަންހާޒި  ،ބޭނުންނަމަ 

  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    (ށ)

ރުކުރަން ބޭނުންވާ ހާޒި  ،ރުުކރަން ބޭނުންނަމަހާޒިކޯޓަށް ހެކިން  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން
  ހެކިންގެ ފުރިހަަމ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    (ނ)

ން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަށްވުެރ މަތީ މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް  ،އިތުރަށް ކޯޓަށް ހެކިން ހުށަެހޭޅނީ  މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ.

    (ރ)

 ،ބޭރުގައި ނެގުމަްށ ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ހެކިބަްސ ކޯޓުން  ތަ ރާއްޖެއިންދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ނުވަ
  އަމުރުުކރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި
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ކޯޓުން ބޭރުގައި 
 ހެކިބަސް ނެގުން 

    (ހ)  ގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދުން.އެފަދަ އަމުރަކަށް މައްސަލާ 

އެމީހެއްގެ ހެކިަބސް ކޮންމެހެން ބޭނުން މީހުންގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކޯޓަށް 
:ހާޒި   ރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާީމހާ

ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޚަރަދު ބޮޑުކަމުން  ާހލަތު އްޙީ ޞިހުރިތަނުގެ ގޮތުން ނުވަތަ  .1
 .ރުވެވެން ނެތުންޒިހާ

  ޢުމުރުގެ ގޮތުން ޙާޟިރުވެވެން ނެތުން. .2

    (ށ)

ނޑައަޅާ ނުވަތަ ކޯޓުން  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 64މި ޤަވާޢިދުގެ  ކޯޓުން ކަ
ސުވާލުކުރުމުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވާ، ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުވާކުރު

. އަދި  ނެގުމުގެ އަމުރު ހެކިެވރިޔާގެ ެހކިބަސް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއް 64މި ޤަވާޢިދުގެ  ،ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުންދަނިކޮށް

ނޑައަޅާ  ،ކޯޓަށް  ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ރާތެއްގެ ހެކިބަސް ަވގުތުންފަދަ ފަ ހަިއކޯޓުން ކަ
ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ޓެލެފޯނުފަދަ މުވާސަލާތީ  ،ރުގައިޒި ހާފަރާތެއްގެ  ކޯޓުން ކަ

ނޑިޔާރުންގެ  ބަސްވަސީލަތެއް މެދުވިެރކޮށް ހެކި  ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް މައްސަލަ ބަލާ ފަ
  މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ހެކިބަސް ނެގުން 

ގާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ހެކިދޭ މީުހން ހެކިދޭން ފަށަންވާނީ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ްނހި ގައިހައިކޯޓު
އަންނަނިވި ހުވާ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. [ދިވެހާިރއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މި ޤަޟިއްޔާގައި 

އި ތެދު އަހުރެންާނ ކުެރވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި، އަހުެރން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގަ
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 ހެކިންގެ ހުވާ



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

25 ޞަފުޙާ    

.]هللا ބުނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް މާތް    ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ

ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ދަށުކޯޓަކުން ޙުކުްމކޮްށފައިވާ މީހަކު، ނުވަތަ ހައިކޯޓުން ހިނާްގ 
ހަިއކޯުޓން ޤަބޫލު ކުރާފަދަ ކަފާލަތްެއ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރި މީހަުކ، 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުން އެމައްސަލައަކާ މެދު ނަޒަރު ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ ޝަރީޢަތް 
  .ހިންގުމުގެ ތެރޭަގއި، އެމީހަކު ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމީަކ، ހައިކޯޓުެގ އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ
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 ކަފާލަތުގައި ދޫކުރުން

ދަށުކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމާމެުދ، ނުވަތަ އެފަދަ ކޯޓަުކން ކުރާ އަުމަރކާމެުދ 
ުނވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާމެދު ކަާމބެޭހ 

އެޙުކުމެއް ނުވަތަ އެ  ފަރާތަކުން ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލު ުކރެވޭފަދަ ސަަބބުތަކެއް ހުށަަހޅައިފިނަމަ
. ނަމަެވްސ  އަމުރެއް ތަންފީޒު ނުކޮށް ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
މިގޮތަށް ހައިކޯޓުން ޢަމަލު ކާުރނީ، އެޙުކުމަކާެމދު ނުވަތަ އެ އަމުރަކާމެދު ަނޒަރު ހިންގުމަށްފަހު، 

ހެއްޓުން ރަނގަޅު ކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެނިއްޖެ އެކަމެއް ތަންފީޒު ނުކޮށް ވަގުތީގޮތުން ހިފެ 
.   ހިނދެއްގައެވެ
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ތަންފީޒު ކުރުން 
 ފަސްކުރުން 

އެ ދަޢުވާއަކާ ގުޅުމެއްހުރި މަްއސަލައެއްގައި، ވަިކ  ،ހައިކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން
ފަރާތަކުން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ހައިކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދިއްޖެނަަމ 

އެފަދަ އަމުރެއް ނުވަަތ ހައިކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާމެދު ަހއިކޯޓުން ނަޒަރު ހިންގުމަށްފަހު، 
ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި އެފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަްށ  ށްންޖެހޭ ކަމަ ނެރެ

  ލިބިގެންވެއެވެ.
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ވަގުތީ އަމުރު 
 ނެރުން 

ނޑައެޅުމުގައި މިޤަވާޢިދުގައި  ،ހައިކޯޓަށް ހުށެަހޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި ޙުކުމް ކަ
ނޑިޔާރުންގެ  އެކަމާބެޭހގޮތުން ގޮތެއް  ،ހިމެނިފައިނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ނިންމާނީ ހައިކޯޓުގެ ފަ

  ނެވެ.ޢާންމު މަޖިލީހުން

 70 (ހ)

  

މިޤަވާޢިދުގައި 
ނުވާކަމެއް 
ދިމާވެއްޖެނަމަ 
 ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް 

ނޑިޔާރުނެްގ މަތީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ  ން މި ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމާމެދު ަހއިކޯޓުގެ ފަ
ޤަވާޢިދަށް  ،ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކޮށްމި އެކަމެއް ނިމުނުގޮތް  ،ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ ޢާންމު މަޖިލީހުން 

  ގެނެވުނު ބަދަލު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ޝާއިޢުކުރުަމކީ ރަިޖސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 (ށ)

   

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ަހއިކޯޓަށް  
ނޑިޔާރުންގެ  ހިންގުމުގައި މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަ

  މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 71 (ހ)

  

 އިސްތިސްނާ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ  ދަށްުނ މިމާއްދާގެ (ހ) އިން މައްސަލަ ބަލާ ފަ
ނޑައެޅުމުން، ގައި ހިމެނޭ މައްސަލާ  ެއކަން އެމައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަ

  ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކީ ރެޖިސްްޓރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 (ށ)

   

އަންނަނިވި ބަސްތަކާއި ޢިބާރާތް ތަކުެގ އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަ، މި ޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 
  ންނެވެ.އޭގެ މާނަ ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީމާނަ ކުރެވޭނީ، ތިރީގައި 
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 މާނަ ކުރުން 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

26 ޞަފުޙާ    

[އިސްތިއުނާފު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަށުކޯޓަކުން ނިމިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެއިްނ 
ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ ކޯޓަކުން ނެެރފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ އެއިން 

ރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ވިޔަސް ދިވެހި
އަސާސީއާއި ޝަރުޢީ އުޞޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނު

  އިދިނުމަށް އެދޭ އެދުމަށެވެ.ދަކާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމެއް ބަލަޢިވާޤަ

 (ހ)

   

ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައިކޯޓުން ބަލައިގަންނަ މައްސަލަތަކުެގ  ]އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުްނ[
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެކުރިން ުކރަންޖެހޭ އެިކެއކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކަިއ، 

  ރެޖިސްޓާްރރ ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކަށެވެ. 

   (ށ)

[ަދށުކޯޓު] ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ހައިކޯޓަށްވުެރ ދަށު މަރުޙަލާގެ 
.   ކޯޓުތަކަށެވެ

   )ނ(

[ކަމާބެހޭ ފަރާތް] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަށުކޯޓަކުން ނިމިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެއިން 
ކޯޓަކުން ނެެރފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ އެއިން ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނުވަތަ 

ފޯރާ ޮކންމެ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން، އެނިންމުމުގެ ސީދާ އަސަރު 
ނޑައެޅޭ ފަރާތަކަށާއި ޤާނޫނު އަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލުމަށް ކަ

  މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ އެމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށެވެ.

   )ރ(

ން ކަމާބެހޭ ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަީތވަ 25 [މައްސަލަ] ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤަވާޢިދުގެ
  ފަރާތަކުން ހައޯިކޓަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށެވެ.

   )ބ(

ނޑައަޅާ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ދައްކައިގެން ނުވަތަ  [ކަފާލަތު] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައިކޯޓުން ކަ
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  މަތީން ހަމަޖައްސާ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ޖާމިނުވާނެ މީހަކު ހަިއޯކޓުން ކަ

  ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

   )ޅ(

[އޭނާ] [މީަހކު] [ދަޢުވާުކާރ] ދަޢުވާލިބޭ] މިލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮން ލިޔެވިފައި އޮތްކަުމގައި 
  ވިޔަސް އެލަފުޒު ތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢު މާނައާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

   )ކ(

  

  

  

  )1ލު (ޖަދުވަ 
  ދު ޤަވާޢި  ޒިރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ހާ ހައިކޯޓަށް މީހުން 

  

ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  156ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، މިއީ

ވަނަ މާއްދާއިން ހައިކޯޓަށް ލިބިދީފައިާވ  72(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2010/22

ފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުުމގެ ކަންތައްތައް ތަންޒީމުކުރުަމށްޓަކައި ހެދި

 ތައާރަފު   1  
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. މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ  ހައިކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުުކރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ [ޤަވާޢިދެކެވެ

  އެވެ.  ]ޤަވާޢިދު

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުަމށް އަންގާ އަމުރަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރު ުކރަންެޖހޭ 

ށް އަންގާ ފޮނުވޭ އަމުރެކެވެ. މިައމުރުގައި ތީިރަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކިފަރާތެއް ކޯަޓށް ހާޒިރުވުމަ

  މަޢުލޫމާތު ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ނަން. .1

 ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ އެޑްރެސް.  .2

  ހާޒިރުވާންވީ ތަން. .3

  ހާޒިރުވާންވީ ތާީރޚާއި ގަޑި. .4

  ހާޒިރުވާންޖެހޭ ސަބަބު. .5

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ   2 (ހ)
 އަމުރު 

ތަކުގެ އިތުރުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮންމެހެްނ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު މިމާއްދާގެ (ހ) ގަ

އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތައް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގެ ނުފުށުގަިއ 

  ހިމެނިދާނެއެވެ.

    (ށ)

ނޑައެޅިފައިވާ ހައިކޯޓުން  ފޮނުވާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުުރ ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކު އަމުރުަގއި ކަ

.  އެއަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތަނަށް ، ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް   ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ

(ހ) ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން  3

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތަނަކަށް  ކޯޓަށް ހާޒިރުވީަކމުގައި ބެލެވޭނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި

  ހާޒިރުވެ، އެއަުމރު ކަމާބެހޭ ހައިކޯޓުގެ މުވައްޒަފާއި ހަވާލު ކުރުމުންނެވެ.

    (ށ)

ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ގަޑިއަށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި

ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުިވ  ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިއްޖެނަމަ، ލުޞިޙާހާޒިރުުކރެވޭ ޭބނުން  އެފަރާތެއް ކޯޓަށް 

) ރުފިޔާއިން، ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު 150/-ކޮންމެ ފަހަަރުކ  ރ. (އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް

  ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް   
އަންގާފައިވާ 
ގަޑިއަށް 
 ހާޒިރުނުވުން 

މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހާޒުިރ  ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުުރ ލިބި

ޤަވާޢިދުގެ  ގެމިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު، ހައިކޯޓު، ނުވެއްޖެނަމަ

  ން ޢަމަލުކުރެޭވނެއެވެ.ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 48

 

 (ރ)

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް   
އަންގާފައިވާ 
 ގަޑިއަށް ދަޢުވާކުރާ 
ފަރާތުން 
 ހާޒިރުނުވުން 

ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިުރ 

ޤަވާޢިދުގެ  ގެމިމާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު، ހައިކޯޓު، ނުވެއްޖެނަމަ

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް    (ބ)
އަންގާފައިވާ 
ގަޑިއަށް ދަޢުވާލިބޭ 
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ފަރާތުން   ން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.މަތީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 54
 ހާޒިރުނުވުން 

އެމީހަކު  ޖޫރިމަނާުކރެވިފައިވާކަން  ، މިމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މީހަކު ޫޖރިމަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ހައިކޯޓުން އެމީހަކަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ  އެފައިާސ  (ފަހެއް

  ހައިކޯޓަށް ދައްަކންވާނެއެވެ. 

 

 (ޅ)

   

ވަނަ  88މިމާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 

އެދި ކަމާބެހޭ ފަރާތައް ހުށަހެޅުމުގެ ބާުރ  ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުން މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން 

  ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

    (ކ)

ގޮތެއް  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ އަމުރުގައި ނުހިފައިފިނަމަ އެކަން ހިގާފައިވާ 

.ބަލައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ާބރު ަހއިކޯޓަށް    ލިބިގެންވެއެވެ

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް   4 
އަންގާ ފޮނުވާ 
އަމުރުގައި ނުހިފުން 

ފަރާްތ  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާއި ހަވާލުނުވި ފަރާތަކީ ހައިޯކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ޢަމަލު  3ކަމުގައިވާނަމަ، މިޤަވާޢިދުގެ 

. ކު   ރުމުގެ ާބރު ަހއިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  (ހ)

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާއި ހަވާލުނުވި ފަރާތަކީ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުާވ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  3ފަރާތް ކަމުގައިވާނަމަ، މިޤަވާޢިދުގެ 

  ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޢަމަލު ކުރުމުގެ ބާރު

(ށ)   

ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމުގެ އަމުރާއި ހަވާލުނުވި ފަރާތަކީ މިމާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާން 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ  3މިޤަވާޢިދުގެ ، ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫން އެހެން ފަރާތެްއނަމަ 

ވަނަ މާއްދެާގ  88 ،87 ،85 ޢުޤޫބާތުގެ ނުލް ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުުމގެ އިތުރުން، ޤާނޫ

  (ހ) ގެ ދަށުން އެމީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  (ނ)

ކޯޓަށް ހާޒުިރވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ފަރާތަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ފޮނުވާފައިވާ އަމުުރ 

އަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ  ސަބަބުން ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވުމުގެ 

ގަޑި  ،ތަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގަިއ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ 

. ލިޔުމުން ނޫންގޮތަކަށް މީހަުކ  ޖެހުމުގެ ކުރިްނ އެކަން ހައިކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ

ހައޯިކޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަމަށް 

ހާޒިރުވެެވން ނެތް ސަބަބު ، އިއަންގާފައިވާ އަމުރުގެ ތަފްސީލާ ހާމަކުރުމާއެުކ ހާޒިރުވާން 

   ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ) ހާޒިރު ވެވެން  5
ނެތްނަމަ ސަބަބު 
އެންގުން 
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ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަމަށް ހައިޯކޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަފަރާތުން ލިޔުމުން ނޫންގޮތަކަށް މީހަކު 

  ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން ރެޯކޑުކުރަންވާނެވެ.

    (ށ)

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ 3މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ނުކޮށްފި ނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ 

  ލިބިގެންވެއެވެ.ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ހައިޯކޓަށް 

    (ނ)

ހާޒިރު ނުވުމަށް  6  ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. މި ޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ކަނަްކމަކީ މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް
މަޤުބޫލު 
އުޒުރެއްކަމަށް ބެލެވޭ 
ކަންތައްތައް 

(ހ)   .ތިމާ ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވުން    

   (ށ)  .ބައްޔެއްވުންތިމާ ނުހުރެ ނުވާފަދަ މީހަކު 

. ނޑުދަތުރާއި، އެއްގަމު ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތް ނުވުން (ނ)  މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަ   

(ރ) މި ނޫންވެސް ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް މެދުވިެރވުން.    

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ ) 6ކޯޓުގެ އަމުރަށް ހާޒިރު ނުވެވެން ދިމާވި ސަބަބަކީ މި ޤަވާޢިދުގެ (

(ށ) ގައިވާ ސަބަބު ކަމަްށވާނަމަ، ސުަރކާރު ޤަބޫލުުކާރ ހޮސްޕިޓަލުަކން ނުވަތަ ޞިއްޙީ 

އް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ދޭ 02ނޫން  ޕޯޓެއް ރަސްމީ ބަންދުމަރުކަަޒކުން ޫދކުރާ މެިޑކޯ ލީގަލް ރި

  .   ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބަލިވެގެން ކޯޓަށް  7 (ހ)
ނަމަ ނު ރުނުވެވުޒިހާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުން 

ފަރުވާ ދިން ފަރާތުގެ އިތުރުން އެ ތަނުގެ އިދާީރ ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ލިޔުމުގައި

ނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.   އިސްފަރާތެއްގެ ސޮޔާއި، އެތަނުގެ ތައްގަ

(ށ)  

މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންުކރާފަދަ ސަބަބެއް  6މި ޤަވާޢިދުގެ 

އުޒުރެއް ކަމުގައި ޤަބޫލުކޮށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަާޅ  އެމާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މަގުބޫލު 

ލިޔުމާއެކީގައި، އެސަބަބެއް މެދުވެރިވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ މިޤަވާޢިދުގަިއ 

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ޞައްޙަކަން ޔަގީންކޮށްދީފައިވާ ބަޔާން  05ަރްސމީ ަބްނުދ ޫންނ ، ކަ

  (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބަލިވުން ނޫން  8 (ހ)
އެހެން 
ކަމެއްދިމާވެގެން 
ކޯޓަށް ހާޒިރު 
ނުވެވިއްޖެނަމަ 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ލިޔުން 

ހުށަހަާޅ  ގޮތުންގެ ރިވެފައިވާަކން އަންގައިދިނުމުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ، ސަބަބު މެދުވެ

ލިޔުމަކީ ރަސްީމ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތަކުން އެފަދަ ސަބަބެއް 

  މެދުވެރިވެފައިވާަކން އަންގައިދިނުމަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

  (ށ)

ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަާރތަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހަވާލު ުކރެވެން އޮތްނަމަ، އަމުުރ  (ހ) ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ  9
އަމުރު ރައްދު 
ކުރުން 
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  .  ހަވާލުކުރާނީ ީސދާ އެމީހަކަށެވެ

ވަކީލަުކ  މަކު އޭނާގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްޞްހައިކޯޓަށް ހުށަެހޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޚަ

މަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމަށް ފޮނުވާ އަމުރު ޞްއެޚަ ،ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ 

މަކަްށ ޞްމުގެ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރުމުން އެޚަޞްއެޚަ

  ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.  އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ

    (ށ)

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވޭެނކަމަށް ދީފައިވާ  ،ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޯޓަށް 

ދިރިއުޅޭ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މީހަުކ، އަމުރުގައިވާ ފަރާތް އެ އެޑްރެހުގައި  ،އެޑްރެހުގައި

ދިރިއުޭޅކަމަށްބުނެ އަމުރާ ހަވާލުވެއްޖެނަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ފަރާތަށް އަުމުރ 

.  ރައްދުުކރެވުނީ   ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

    (ނ)

ކޯޓްަށ  ،މަލުކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތްަށގޮތަށް ޢަ މި މާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، (ނ) ގައިވާ 

ގޮތެއްގައި  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ފަރާތް ޢާންމު 

ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި އަމުރު ހިއްޕުމުން ނުވަތަ އެ ، ދިރިއުޅޭ ގެއެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ދޮރާށީގައި

ންނާނެ ގޮތަށް އެއިން ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުން، ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދު އަމުރު ފަސޭހައިން ފެ

  .ކުރެވުނީ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

    (ރ)

މެއްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ޞްމަކު ނުވަތަ ޚަޞްހައިކޯޓަށް ހުށެަހޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޚަ

ށް ުވމަފައިވާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުހާޒިރުވުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލު ހަމަޖައްސާ

ވަނަ  4ވަނަ މާއްދާއާއި  3ފޮނުވާ އަމުރާއި ގަސްދުގައި ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، މިޤަވާޢިދުގެ 

  މަލުކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޢަގޮތަށް  މާއްދާގައިވާ

    (ބ)

ލާއި ކޮޕީގައި ސޮއޮިކްށ ޞްއަމުރުގެ އަހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހަވާލުުކިރ ފަރާތާއި، ހަވާލުވި ފަރާތް 

  ނަމާއި ތާރީޚާއި ގަޑި ލިޔަންވާނެއެވެ. 

    (ޅ)

ހާޒިރުވުމުގެ އަުމުރ  ގެ މަތީން (ހ)، (ށ)، (ނ) ގައިވާ ގޮތުވަނަ މާއްދާގެ  9މި ޤަވާޢިދުގެ 

ގިައ، ހަވާލުކުރެިވފައި ވަނިކޮށް، އަމުުރގައިވާ ފަރާތުން އަމުރު ރައްދުވިކަމަށް އިނާްކރު ުކރާ ޙާލަތު

ބުނުމެއްކަން  ބުނާ ބުނުމަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ކޯޓުގެ ފަރާތުން އަމުރު ހަވާލުކުރަން ދިޔަފަރާތުންހައި

 .  ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ އެފަދައިން ބުނާފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ

ހާޒިރުވުމުގެ  10 
އަމުރު 
ރައްދުވިކަމަށް 
އިންކާރު ކުރުން 
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ނޑުގައި ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް ހުށެަހޅިފައިވާ  މައްސަލައެއްގައި، ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހާއީަކ ކަ

މީހުންނަށް  އިކަމަށްވާނަމަ، އެ އުޅަނދެއްގަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއްގައި އުޅޭ މީހެއް 

ފެންނާނެ ތަނެއްގައި ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހިއްޕުމުން، އެ މީހަކަށް އަމުުރ ސޭހައިން ފަ

 ވޭނެއެވެ.ކަމަށް ބެލެ ރައްދުުކރެވުނީ

(ހ) 11 އުޅަނދުފަހަރުގައި 
ތިބޭ މީހުންނާއި، 
އުޅަނދުފަހަރުގައި 
މަސައްކަތް ކުރާ 
މީހުންނާ އަމުރު 
ހަވާލުކުރުން 

ނޑުމަތީގައި އުޅޭ މީހަަކށްވާނަމަ އެމީަހުކ  ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކަ

ހިންގުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިާވ ފަރާތަކަށް އެމީަހުކ މަސައްކަތްުކާރ އުޅަދުގެ ަކންތައް 

. އަދި އެފަރާތުން ކޯޓަށް  ހާޒިރުކޮށްދިނުަމށް އަންގާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނީއެވެ

ަކމުގައި  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ ހަވާލުވުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަާރތަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ

  ބެލެވޭނެއެވެ.

    (ށ)

ފަރާތަކީ ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިންގެ މީހެއްނަމަ، ިމ  ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމުގެ އަމުރު ރައްދުވާ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ނުވަތަ އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދުާކރާ  9ޤަވާޢިދުގެ 

  ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.ތަނަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ މީހަކަށް އަމުރު ރައްދު ުކރެވުނީ 

(ހ) 12 ފުލުހުން ނުވަތަ 
ސިފައިންނަށް 
 އަމުރު ރައްދުކުރުން 

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުިރ މީހަކު ހާޒިުރުކރުމަށް އަމުރު ފޮނުވާނީ، އެ މީހަކު ބަންދުކުރުުމގެ 

. އަދި އެފަދަ  އިދާރާއެއްެގ ނުވަތަ ހައްޔުަރ ކުރުމުގެ ކަްނތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށެވެ

ން ބެލެވޭނީ މުހަވާލުގައިވާ މީަހކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާއި އެ އިދާރާއިން ހަވާލުވު

. ފަރާތަށް އަމުރު ރައްދުކުެރވުނީ އަމުރު ރައްދުވާ   ކަމުގައެވެ

(ހ) 13 ބަންދުގައި ތިބޭ 
މީހުންނަށް އަމުރު 
ރައްދުކުރުން 

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ މީހުަކ 

ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކުން އެމީހާއަށް ކޯޓަށް 

. ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑި، އަދި ސަބަބު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަ   ންގަންވާނެއެވެ

   (ށ)

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ކޯަޓށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ މީހުަކ 

ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކުން، އެއަމުުރގައިވާ 

  ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެމީހަކު ކޯޓަށް 

   (ނ)

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް 

އުޒުރުވެރިވާނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުުކުރމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ 

. އިދާރާއަކުން ވީެއންމެ އަވަހަކަށް ހަ   އިކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

(ރ)   

ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކު ހުރީ ނުވަތަ  (ހ) މައްސަލަ  14
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 ،ގައި ނަމަންވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްދިރިއުޅެނީ ހައިކޯޓުން އެމީހަކު ހާޒިރު ކުރަްނ ބޭނު

 ،ރަުށގެ އެމީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުެގ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެމީަހުކ ހުރި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ

 ރަށުކޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ. 

ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް  
ނޫން އެހެން 
ރަށެއްގައި ހުރި 
މީހަކު ހާޒިރުކުރުން 
 

ނުވަތަ ދިރިއުޅެނީ ކޯޓެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ހުރީ 

އެމީހަކަށް އަމުރު ރައްދުުކރާނީ އެމީހަކު ހުރި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ރަށުއޮފީސް ނުވަަތ 

ނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ އިާދރާ  ަސުރކާރުން ެއރަށެއްގެ އިދާީރ ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ

  މެދުވެރިކޮށެވެ.

    (ށ)

ހުރީ ރިސޯޓެްއގައި ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގައި ނަމަ،  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވާފަރާްތކޯޓަށް 

އެމީހަކު ހާޒިުރކުރުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު ހުރި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ މެނޭޖްމެންޓް 

  .   މެދުވެރިކޮށެވެ

     (ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ)، (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

  އެއަމުރު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ރައްުދކޮްށދޭންވާނެއެވެ.، ފަރާތަކަށް ފޮނުވުމުން

    (ރ)

(ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވާ ، މިމާއްދާގެ (ހ)

  ޒިރުވުުމގެ އަމުރެކެވެ. ހައިޯކޓުން ފޮނުވާ ހައިކޯޓަށް ހާ ،އަމުރަކީ

    (ބ)

މިމާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރަކަށް ހާޒިރުނުވެގެން އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް 

  މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަޅާނީ ހައިކޯޓުންނެވެ.

    (ޅ)

ހައިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ފޮނުވޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުން ކޯުޓެގ 

ނޑައަާޅ ފަރާތަކުންނެވެ.    މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ހައިކޯޓުން އެކަމަށް ކަ

(ހ) 15 

 

އަމުރު ރައްދުކުރާ 
ފަރާތް 

ނޑައަޅާ ފަރާތެއް  މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމުގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހައިކޯޓުން ކަ

އަމުރު ރައްދުުކރާ ޙާލަތްތަކުގައި، އަމުރު ރައްދުކިުރކަމަށް ސޮއިކުރުވާފައި، އެއިން ފަރާތުަކްނ 

ކަމަްށ  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް  ،ހައިކޯޓަށް ހުށަަހޅާ ލިޔުމަކީ

  ބެލެވޭނެއެވެ.

    (ށ)

ކޯޓަށް ހާޒިުރކުރަންެޖހޭ ފަރާތެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުަމީކ، އެންމެ މަޞްލަޙަތު 

ރަނގަޅު ގޮތްަކމަށް ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ ޙާލަތްތަކުގައި، އެީމހަކު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 

 ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ އެހެން އިދާރާއެއް މެދުވެރޮިކށް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން 

(ހ) 16 

 

ބަންދުގައި 
ބަހައްޓައިގެން 
ހާޒިރުކުރުން 
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 .  ހާޒިރުުކރުމުގެ ާބރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ންކުރެވިފައިވާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަމުރު ނެރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާ

  ކަންތައްތަކަށެވެ. 

ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުެރއް ކުރިން ފޮނުވި، މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި  .1

  އެ އަމުރަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިުވން 

ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާނެ ނުވަތަ  ،. ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުުކރަންެޖހޭ ފަރާތަކ2ީ

  ފިލާފާނެފަދަ ފަރާތެއްކަމަށް ހައޯިކޓަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

   (ށ)

، ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރެއް ކަމާބެހޭ އިާދރާއަކަށް ފޮނުވުމުން ގެ މިމާއްދާގެ (ހ)

ހާޒިރުކުރުަމށް  އެއަމުރު ލިބޭ އިދާރާއަކުްނ، އެ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް، އަމުރުަގއި

ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ހާޒިުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   ބަޔާންކުރާ ފަާރތް ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓުން ކަ

(ނ)   

މަކު ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ ވަކީލު ނުވަތަ ޞްހައިކޯޓުގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޚަ 

ބަދަލުހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކުން ހައިކޯޓަށް ދީފައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުވާނަމަ، އެ އެޑްރެހަކަށް 

) ދުވަސް ކުރިްނ ލިޔުމަކުން އެކަން ހައިކޯޓަްށ  01ބަދަލުވުމުގެ ލަސްވެގެން  (އެކެއް

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

(ހ) 17 ލުވުން އެޑްރެސް ބަދަ

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ، ކަންމިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވި

ހައިކޯޓަށް ނޭންގުމެުގ  ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތަކުން

 16ސަބަބުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެއިން ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ 

ވަނަ  48ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އެފަރާތަކާމެދު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން

  ރު ަހއިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ

(ށ)   

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުެރވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން، 

ހައިކޯޓަށް ނޭންގުމުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތަކުން

ވަނަ  3 ސަބަބުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެއިން ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ

ވަަނ  48މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

  ރު ަހއިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާ

   (ނ)

ހައިކޯޓުގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުުކރަންޖެހޭ ފަރާތަީކ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

މަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ޢައެފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުުރމުގައި ، ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ

 18 ރާއްޖޭއިން 
ބޭރުގައިވާ 

ކަށް އަމުރު ފަރާތަ
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ރައްދުކުރުން   ގޮތަށެވެ. 

ކޯޓަށް ހާޒިުރުކަރންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ެއޑްރެސް އެނގޭނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް 

  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރަޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓުން ފޮނުވާނީއެވެ.

   (ހ)

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޭޅ އެޑްރެސް ނޭނގޭނަމަ، އެމީހަކަްށ 

  އަމުރު ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެެވ. 

ންޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ޤައުމުގައި ދިވެހި ސަރުކުާރގެ އޮފީހެއް ހުރިނަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރުުކރަ  .1

 .ފަރާތަަކށް އަމުރު ރައްދުކުރުންމެދުވެރިކޮށް އެ އެއޮފީހެއް

ކޯޓަށް ހާޒުިރުކަރންޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެްއގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެްއ ނުވަތަ  .2

  ކޯޓެއް މެދުވެރޮިކށް، އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުން.

   (ށ)

ޯކޓަށް ހާޒިރުކަުރން ޖެހިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު 

އެމީހަކު ހާޒިުރުކރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން، އެ މީަހުކ ހާޒިރުުކރަން ިހނގާނެ ޚަރަދު ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ 

  ގޮތުގައި ހައިކޯޓުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

   (ނ)

މިމާއްދާގެ މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި، (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމަްށ ހިނގާ ޚަރަދު ނަގާނީ 

  (ނ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިންނެވެ.

   (ރ)

ފަދަ ފަރާތެއް ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަަކއި، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް  މި މާއްދާގައިވާ

ޢަމަލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ހައިކޯޓުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިްނ 

  އެފެއާޒަށެވެ.

(ބ)   

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއްގެ  މައްޗަށް  18މި ޤަވާޢިދުގެ 

ހައިކޯަޓށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ، ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމުގެ އަމުރެއް ނެރޭނީ

  .   ކޮންމެހެން ހާޒިރުުކރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ

 19 ރާއްޖެއިން 
ބޭރުގައިވާ މީހުން 
ކޯޓަށް 
ހާޒިރުކުރެވޭނެ 
ޙާލަތްތައް 

ރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މީހަކު ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކު  18މި ޤަވާޢިދުގެ 

ނޑައެޅުމުގައި އޭނާ ހާޒިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ހާޒިރުވާންޖެހޭ މުއްދަތު ކަ

 20 

 

ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި  ކުމަޞްހައިކޯޓުގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޚަ 

ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ރައްުދކެުރވިފައިވާ އެހެން 

ފަރާތަކުންވެސް އެފަރާތް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ފުރައިގެން 

(ހ) 21 ކޯޓުގެ ހުއްދަޔާއެކު 
ފުރައިގެން ދިއުން 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

35 ޞަފުޙާ    

 ކުން ލިބިގެންނެވެ. ލިޔުމަ  ،ކޯޓުގެ ުހއްދަދާންވާނީ ހައި

މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި އެފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެޭހ 

ަކމަށް  ފުރަންބޭނުންވާ ދުވަހާއި، އަނބުރާ އާދެވޭނެ، ސަބަބާއި، ރަުށން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބާއި

 (ދޭއް) 02ލަފާކުރެވޭ ދުވަެހއް ބަޔާންކުރުާމއެކު، ފުރަން ޭބނުންވާ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބަްނުދ ނޫން 

  ދުވަސް ކުރިން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)    

ކޯޓަށް ހާޒިރުާވންޖެހޭ ފަރާތަކުން ފުރައިގެންދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކަމުގައިާވނަމަ، ހުއްދައަށް އެދި 

ލިޔުމާއެކީގައި އެފަރާތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބު އަންގައިދޭ ލިޔެކިއުންތައް  ހުށަހަޅާ

  ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

    (ނ)

ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމުގެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ 

އެނޫންވެސް ާޤނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުެރިވފައިވާ އެޑްރެހުން 

ތަކަށް އަމުރު ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ އިދާރާއިން އަމުރާއި ހަވާލުވުމުން އެފަރާ

  ރައްދުވީކަމަށް ެބލެވޭނެއެވެ. 

(ހ) 22 ކުންފުނި ނުވަތަ 
ޖަމްޢިއްޔާފަދަ 
ތަންތަނަށް 
ހާޒިރުވުމުގެ 
އަމުރު ރައްދުކުރުން 

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްވިޔަސް، ރަިޖސްޓްރީ 

ހިނގަމުންދާ އިދާރާއަށް ފޮނުވައި ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމުގެ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހުން ނުވަތަ މަސައްކަތް 

އަމުރު ރައްުދނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްދީފައިވާ އިދާރާއަކަށް ލިޔެގެން 

އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުުރމުގައި މަސްއޫލުވީ ފަރާތްތަކާއި ހިންގުމުގައި މަސްއޫލުވިެތިބ 

މަށް ފަހު، އެއިން ފަރާތަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން އެ ކުންފުންޏެއް ފަރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރު

  ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.  ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކަށް އަމުރު ރައްދުުކރެވުނީ

    (ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމުން ުކންފުންޏެއް ނުވަތަ 

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޙްަޞކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްުދ 

އެފަރާތެްއ ، މަލުކޮށްޢަ ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 16މިޤަވާޢިދުގެ ، ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ރަޖިސްޓީްރުކރުމުގައި މަސްއޫލުވި ފަރާތް ނުވަތަ ހިންގުމުގައި މަސްއޫލުވެ ތިބިފަރާތް ކޯޓަށް 

.  ހާ   ޒިރުުކރުމުގެ ާބރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    (ނ)

ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކީ، ނުއުފުލޭ މުދާ ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށްވެފިައ، 

އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން ރައްދުުކެރވެން 

ުދކުރެވުނީ ނެތްނަމަ، ނުއުފުލޭ މުދާ ހުރި ތަނެއްގައި ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހިއްޕުމުން އަމުރު ރައް

 23 ނުއުފުލޭ މުދަލާ 
ގުޅޭ ދަޢުވާތަކުގައި 
އަމުރު ރައްދުކުރުން 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

36 ޞަފުޙާ    

 ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ސަރާުކުރގެ ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ މިނިވަން 

އެންމެ  މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރެާއއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި

ނޫން އެހެން  ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޯކޓު އިސްފަރާތް، ވަޒީފާގެ 

ކޯޓަކަށް ހާިޒުރކުރަންޖެޭހ ހާލަތްތަކުގައި، މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެކަން އެފަރާތެއް މަސައްކަތުްކާރ 

 .   އޮފީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން  24 (ހ)
ރުމުގެ ހާޒިރު ކު

މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ 
 ފަރާތްތައް

ނޑިޔާރަކު އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ހައިކޯޓުގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  ކޯޓަށް ހައިފަ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެކަން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަަނށާއި ، ޖެހިއްޖެނަމަ ހާޒިރުުކރަން

  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

(ށ)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2(ޖަދުވަލު 
  އުޞޫލު  ގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އްޓުމު ފައިސާ ބެހެ  ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޑިޕޮސިޓު 

  
 ތަޢާރަފާއި ނަން 

 
 )ހ(  1

  
ޤާނޫނު ނަންަބުރ  ވަނަ މާއްދާއާއި، 156ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިއީ،

ޤާނޫނު ނަނަްބުރ  ވަނަ މާއްދާއާއި، 96ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓްތަކުގެ ޤާނޫނު ( 2010/22
އިން ޢާ ެމސެޖްގެ ޒަރީ ުކރުމާއި ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތަށް މީހުން ޙާޟިރު ފައިސާ( 78/82

 އިން ހައިކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ 1ގެ ) ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ  އްޓުމާބެހޭހެގުޅިގެން، ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ ބެ ހައިކޯޓަށް ހުށަެހޅޭ މައްސަލަތަކާއި

. ގޮތް ބަޔާންކުރާ    އުޞޫލެވެ

 )ށ(   
  

ފައިސާ  މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެްނ ޑިޕޮސިޓުަހއިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ [މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ، 
. ]އްޓުމާބެހޭ އުޞޫލުބެހެ   އެވެ
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  2 ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ 
  

މައްސަލަތަކުގައި،  ަހިއކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  ޑިޕޮސިޓު ފައިސާއަކީ،މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި   
ހެޅިފައިވާ ރުަކަރންޖެހޭ ފަރާތަކީ، މަްއސަލަ ހުށަޒިހާލީހަށް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖި

ހުރި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ، އެފަރާތެއް ޝަރީޢަތަށް  ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި  ރަށް
އެފަރާތެއް ހާޒިރުކުަރން އެދޭ ފަރާތަކުން، ކޯޓުގައި ، ގޮތުން ރުުކރުމަށްޓަކައި ހިނގާނެ ޚަރަދެއްގެޒިހާ

.ބަހައްޓާ    ފައިސާއެކެވެ

ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ 
ބަހައްޓަންޖެހޭ 
 ޙާލަތްތައް 

 ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޑިޕޮސިޓު  (ހ)  3
  ފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ. 

ނޫން އެހެން  ރަށް ހުރިވާލިބޭ ފަރާތަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓު ގައި ދަޢުމައްސަލާ -1
 ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމުގިައވުން؛

 ކަމުގައިވުން؛ ދިރިއުޅޭ މީހެއް ވާލިބޭ ފަރާތަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައިގައި ދަޢުމައްސަލާ -2
ގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނައުމަށް އެދޭފަރާތީަކ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާ -3

  .ކަމުގައިވުން ދިރިއުޅޭ މީހެއް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ކޯޓުހުރި ރަށް

ލަތެއްގައި، ެއ ޙާފައިވާ ގައި ބަޔާންކުރެވި ވާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި މި މާއްދާގެ (ހ)ޢުދައުލަތުން ދަ (ށ)   
  ކޯޓުގެ ފަރާތުންނެވެ. ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ުކރާނީމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 

ގެ ގޮތުގައި ޑިޕޮސިޓު 
ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ 
 ޢަދަދު 

 

ފައިސާ ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ  ގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓް ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) 3މި އުޞޫލުގެ  (ހ)  4
ފައާިސ  ން ޑިޕޮސިޓްގެ މަތީގޮތުޙާލަތެއްގައި، ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް އަންނަނިވި 

  ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ.
 .ރުފިޔާ 120/-ކެއުމުގެ ޚަރަދަްށ ދުވާލަކަށް  -1
 ރުފިޔާ. 250/-ޚަރަދަްށ ދުވާލަކަށް  ހުރުމުގެ -2

  
 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓު  3ވަނަ ނަންބަރާއި  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3މި އުޞޫލުގެ  (ށ)   

ފައިސާ ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ޕެސެޖް ފީގެ ގޮތުގައި ޢާންމުކޮށް އެ އަތޮޅެއްގެ މީހުން 
ފައިސާ ބަހައްޓަން  ނިޒާމަކުން ދެކޮުޅ ފީގެ ޑިޕޮސިޓު ބޭނުންކުރާކުރުމަށް  ދަތުރު ފަތުރު

ނޑުމަގުން މާލެ ދަތުރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުން ޕެސެޖް ފީގެ ގޮތުގައި  . ކަ ޖެހޭނެއެވެ
  އެވަނީއެވެ. ގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައި 1ވަލު ތާ ނެގޭ ޢަދަދުތައް މި އުޞޫލުގެ 

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓު  3ވަނަ ނަންބަރާއި  2 ގެމާއްދާގެ (ހ)ވަނަ  3މި އުޞޫލުގެ  (ނ)   
ފައިސާ ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ވައިގެ މަގުން ދެކޮޅު ޓިކެޓަށްވާ ފައިސާ އާއި، 

އްދާގެ (ހ) އާއި ވަނަ މާ  18ޤަވާޢިދުގެ  އި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެހައިކޯޓަށް މީހުްނ ހާޒިރު ކުރުުމގަ 
ުރަމށް ހިނގާނެ ޚަރަުދ، ދަށުން އެފަދަ ފަރާތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ވުމުގެ އަމުރު ރައްދު ކު(ށ)ގެ 
.  ޑިޕޮސިޓު   ފައިސާގެ ގޮތުގައި  ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ

) 30ފައިސާ ފުރަތަމަ ބަހައްޓަންޖެހޭނީ،  މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓު މި (ރ)    ދުވަހުެގ  (ތިރީސް
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނުނިމެއްޖެނަމަ، ހައިކޯޓުން އަންގާ(ތިރީ 30މުއްދަތަށެވެ.   ސް

  ނެއެވެ.ޖެހޭ  ފައިސާ ބަހައްޓަން ން ޑިޕޮސިޓުމަތީ ގެ ގޮތެއް

ފައިސާ  ޑިޕޮސިޓު 
ހެއްޓުމަށް ދެވޭ ބެ

ފައިސާ  ދަށުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓު ވަނަ މާއްދާގެ 4ވަނަ މާއްދާއާއި  3މި އުޞޫލުގެ  (ހ)  5
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  (ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.  03ަސރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލިބޭނީ  މުއްދަތު 

ހައިކޯޓުެގ ފައިސާ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،  ޑިޕޮސިޓުމިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި  (ށ)   
   ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ. 38ޤަވާޢިދުގެ 

ފައިސާއާ  ޑިޕޮސިޓު 
މެދު ޢަމަލުކުރެވޭ 
 ގޮތް

 

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ ދެ 2ވަނަ ނަންބަރާއި  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  3މި އުޞޫލުގެ  (ހ)  6
ފައިސާ ބެހެއްޓި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާ  ހެއްޓޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ޑިޕޮސިޓުފައިސާ ބެ ޑިޕޮސިޓު

. ގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ހުރިބިތުވިނަމަ، ޑިޕޮސިޓުސާ   ހާ ފައިސާއެއް، އެފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓު  2ވަނަ ނަންބަރާއި  1ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 3މި އުޞޫލުގެ  (ށ)   
ފައިސާ ބެހެއްޓި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާ ސާބިތު  ހެއްޓޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ ބެ

ޙާލަތްތަކުގަިއ،  ވޭލުކުރެތިނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމު ބާ އިފިނުވިނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާ ދޫކޮށްލަ
ހިނގި ޚަަރުދ ގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާއަށްވުރެ ހިނގި ޚަރަދު މަދުވެއްޖެނަމަ، ޑިޕޮސިޓު

ނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ  .ފައިސާއެއް އެކެ   ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ

 ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓު  2ވަނަ ނަންބަރާއި  1ގެ  ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 3މި އުޞޫލުގެ  (ނ)   
ފައިސާ ބެހެއްޓި ފަރާތުން ހުށަހެިޅ ދަޢުވާ އެފަރާތަށް  ޑިޕޮސިޓު، ފައިސާ ބެހެއްޓޭ ޙާލަތްތަކުގައި

ލުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، ތި ސާބިތު ނުވިނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާ ދޫކޮށްލި ނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމު ބާ
 އަދި  އެމައްސަލާގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތަށް، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ޚަރަދު ލިބިދެވޭނެއެވެ.

  ގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާއިން ދެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.ފަރާތުން ޑިޕޮސިޓު ކީ، ދަޢުވާކުރާމިޚަރަދަ 
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ -1  ން މާލެ ދެކޮޅު ދަތުރުފީ؛މަތީ މިއުޞޫލުގައި ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ  ގައިލުމިއުޞޫ -2 ދުވަހަކަށް ކެއުމުެގ  ން މާލޭގައި ހުންނަ ކޮންމެކަ

  ޚަރަދާއި ހުރުމުެގ ޚަރަދު.

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މާލޭގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ،  2ގެ  މާއްދާގެ (ނ)މި  (ރ)   
ތާރީޚުން ފެށިގެން  ސް ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވާފަރާތް މާލެ އައި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ 

. ހަމައަށް އެފަރާތެއް މާލޭގައި ހުންނަ މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ   ދުވަސްތަކެވެ

މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކެުރވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް، ސުަރކާރު ބަންދުނޫން މި  (ބ)   
ކަމާބެހޭ ދަފްތަރުގައި  ،ގެ ކުރިން ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވެ 10:00ކޮންމެ ދުވަެހއްގެ 

 2ގެ  ނެެއވެ. ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ސޮއި ނުކުރާ ދުވަސްަތަކކަށް މި މާއްދާގެ (ނ)ވާސޮއިކުރަން
  ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޚަރަދެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

ގެ ގޮތުގައި ގެންަނ ކިްނވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން، ހެ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3މި އުޞޫލުގެ  (ޅ)   
  ން ޚަރަދު، ލިބިދެވޭނެއެވެ.މަތީ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ގައި ތަކަށް މި މާއްދާގެ (ނ)ތްފަރާ

 
 

 03 ރަްސމީ މަސައްކަތުލަސްވެގެން ނިމޭތާ  ،އްއެ މައްސަލަ ފައިސާ ބެހެއްޓޭ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން (ކ)  
ފައިސާ ޙަވާލުކުރަްނެޖޭހ  ސިޓުޑިޕޮ މިއުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،

.  ޯކޓުގައި ލިޔުމުން ރެކޯޑު އެކަންފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށް،    ުކރަންާވނެއެވެ

ޑިޕޮސިޓު ފައިސާގެ 
ރޭޓު މުރާޖަޢާ 

ފައިސާގެ ރޭޓްތައް ކޮންމެ ދެއަހަރަކުްނ  އި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮސިޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގަ    7
ސް ލެިޔ ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އެ ބަދަލުތައް ހައިކޯޓުން ގެނެ އްއެއްއަހަރު މާުރޖަޢާކޮށް، ބަދަލެ



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
 

39 ޞަފުޙާ    

  ނެއެވެ.ވާޢާންމުކުރަން ކުރުން 

  1ތާވަލު 
  އަތޮޅު 
  

ދަތުރު ފީ 
  (ކޮޅަކަށް)

ދަތުރު ފީ 
  (ދެކޮޅަށް)

ހުރުމުގެ ޚަރަދު 
  (ދުވާލަކަށް)

ކެމުގެ ޚަރަދު 
  (ދުވާލަކަށް)

  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 700/-  ރުފިޔާ 350/-  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި     ހއ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 650/-  ރުފިޔާ 325/-  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި  ހދ. އަތޮޅު
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 500/-  ރުފިޔާ 250/-  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި   ށ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 500/-  ރުފިޔާ 250/-  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި   ނ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 400/-  ރުފިޔާ 200/-  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބިުރ  ރ. އަތޮޅު
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 400/-  ރުފިޔާ 200/-  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި   ބ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 350/-  ރުފިޔާ 175/-  ފާދިއްޕޮޅު   ޅ. އަތޮޅު
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 200/-  ރުފިޔާ 100/-  މާލެ އަތޮޅު  ކ. އަތޮޅު

  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 350/-  ރުފިޔާ 175/-  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި   އއ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 350/-  ރުފިޔާ 175/-  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި   އދ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 350/-  ރުފިޔާ 175/-  ފެލިދެ އަތޮޅު   ވ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 400/-  ރުފިޔާ 200/-  މުލަކު އަތޮޅު  މ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 400/-  ރުފިޔާ 200/-  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުިރ  ފ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 450/-  ރުފިޔާ 225/-  ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބިުރ   ދ. އަތޮޅު
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 500/-  ރުފިޔާ 250/-  ކޮޅުމަޑުލު   ތ. އަތޮޅު 
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 650/-  ރުފިޔާ 325/-  ހައްދުންމިަތ  ލ. އަތޮޅު 

  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 750/-  ރުފިޔާ 375/-  ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި   ގއ. އަތޮޅު
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 750/-  ރުފިޔާ 375/-  ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި   ގދ. އަތޮޅު
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 900/-  ރުފިޔާ 450/-  ފުވައްމުލައް   ޏ. އަތޮޅު
  ރުފިޔާ 120/-  ރުފިޔާ 250/-  ރުފިޔާ 900/-  ރުފިޔާ 450/-  އައްޑު އަތޮޅު   ސ. އަތޮޅު

  

 


