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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިެވހިާރއްޖެ   

  ޤަވާޢިދު  ގެހައިކޯޓު

  އެއްވަނަ ބައި 
  ތަޢާރަފް 

ވަނަ މާއްދާއިން ހައިކޯޓަށް ލިބިޭދ  156ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ، މިއީ
ހައިކޯޓުގައި  ،ތުމާއިބާރުގެ ދަށުން، ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަެހޅުމާއި، ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ބަލަިއގަ

އަދި އިޖްރާއީ ގުޅޭ އިދާރީ  ރީޢަތްތަކާއިހައިކޯޓުގައި ހިންގޭ ޝަ މައްސަލަ ހިންގުމާއި، މިނޫންވެސް
ނޑައަޅާލުކަންކަމާބެހޭ އުޞޫ ހައިކޯޓުގެ "މިޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ . ޤަވާޢިދެވެ ބަޔާންކުރާ ތައް ކަ

  .އެވެ" ޤަވާޢިދު

 ތަޢާރަފާއި ނަން  1 )ހ(

 މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން. ފެށިގެންނެވެ ްނއި 2011މާރޗް  01މަލުކުރަން ފަށާނީ ދަށް ޢަޢިމިޤަވާ
 ކުރަމުން އައިސްފައިވާ  ޢަމަލު ން ފެށިގެން ވަނަ ދުވަހު 2008 ސެޕްޓެމްބަރ 07ފެށުމުން 

  .އުވުނީއެވެ" ހައިކޯޓު ޤަވާޢިދު"

   )ށ(

އެންމެހައި ނިންމުންތައް ނިންމާ  ނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުންކޯޓުތަކުންހައިކޯޓަކީ ދަށު
  .އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ކޯޓެވެ

 ދައުރު ހައިކޯޓުގެ  2 )ހ(

ޤާނޫނަކުން އިސްތިސްނާ ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ދަށު ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ 
  .އެންމެހައި ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރާނީ ހައިކޯޓުގައެވެ

   )ށ(

ހައި ޝަރީޢަތްތަކުގެ އަޑުއެހުން ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހިނގަމުންދާނީ ހައިކޯޓު އަދި ހައިކޯޓުގެ އެންމެ 
   .މާލޭގައެވެ

ހައިކޯޓު  3 )ހ(
 ގަމުންދާތަން ނހި

 އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މައްސަލަތަކުގެ ގިނަ މަދު މިނަށް ބަލައި،ގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތީން ރަށްރަށުގައި ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ  ރާއްޖޭގެ އެހެން  ހައިކޯޓުން ކަ

  .ތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެޚްއަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ އި

   )ށ(

ރަސްމީ  ކޯޓުގެ އަހަރީ ޓާރމް ފެށޭނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަހައިކޮންމެ އަހަރަކުވެސް 
. ދުވަހުއެވެ މަސައްކަތު ރަސްމީ ފަހު އެންމެ އަދި ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ. ދުވަހުއެވެ މަސައްކަތު

ނިމޭއިރު ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދެން އަންނަ  ޓާރމްކޯޓުގެ އަހަރީ 

 ހައިކޯޓުގެ ޓާރމް  4 )ހ(
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  .ފެށުމުންނެވެ ޓާރމް

ޤާނޫނަކުން ވަކި ކަމެއް ވަކި މުއްދަތެއްގައި  ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް،) ހ(ދާގެ މިމާއް
ނޑިޔާރުންނި ޢާންުމ  ގެންމުމަށް ހައިކޯޓަށް ލާޒިމްވެފައިވާ ޙާލަތެއްގައި، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަ

ނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި  އެނޫން ގޮތަކަށް  މަޖިލީހުން ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް މައްސަލަތައް  ޓާރމްކަ
  .ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ

   )ށ(

. ފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެހައިކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވި
ކޯޓުގެ ހައިހައިކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ލިޔެ ޤަރާރު ކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައާއި 

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

 ހައިކޯޓުގެ ސިއްކަ  5 )ހ(

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

  

 )ށ(
   

ލިޔެިކޔުންތަކާއި ރެކޯޑުތައް  ކޯޓުގައި ކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އަދިހައި
  .ބަލަހައްޓަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ

) ހ(  ޝަރީޢަތްކުރެވޭބަސް  6

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

އެހެނިހެން ރިކޯޑުތަކުގެ ތަރުޖަމާ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކަށް 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީ   .އެމީހަކަށް ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ ންތައްޔާރުވަމުންދާއިރު، ކޯޓުން ކަ

 )ށ(
  

ރާތަކީ، ނުވަަތ ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފައީ މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލާހައިކޯޓުން ބަލާ ޖިނާ
ށް ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކޭ މީހެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގަިއ ހެއްކަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަ 

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

 )ނ(
  

ހެއްކަކީ ގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ ނުވަތަ ނީ މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލާމަދަ ބަލާ  ކޯޓުންހައި
ށް ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދެއްކޭ މީހެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގައި ދެކެވޭ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަ

އިދިނުމަށް ތަރުޖަމާނަކު ވާހަކަތައް އޭނާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދައްކަ
ނ ރުޞަތު ސުމުގެ ފުއްހަމަޖެގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މައްސަލާކޯޓުން ކަ
  . ދޭންވާނެއެވެ

 )ރ(
  

  ދެވަނަ ބައި 
ނޑިޔާރުން    ހައިކޯޓުގެ ފަ

އި ގަ)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު ހައިކޯޓު އެކުލެވިގެންވާނީ 
ނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ ނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ފަ ހައިކޯޓުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ . ކަ

ނޑިޔާރެވެ   .އިސްފަ

ހައިކޯޓުގެ  7 )ހ(
ނޑިޔާރުން  ފަ
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
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ނޑިޔާރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތީ ކޯޓުގައި ހިމެހައި ީނހައިކޯޓު ހިންގާ  ްނ އެކުލަވާލެވޭ އުޞޫުލތަކާ ނޭ ފަ
ނޑިޔާރެވެތުގެ މަތިން ހައިކޯޓުގެ އިސްގޮ އެއްގޮތްވާ   .ފަ

 ހައިކޯޓު ހިންގުން   )ށ(

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

ނޑައެޅުންމަޖިލިސްތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަ ނޑިޔާރުން ކަ  .ލަހައްޓާނެ ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ލަފާދީ -2  .އެހީތެރިވެދިނުން ،އިޖުރާއީ ކަންކަމަުގއި އެހެނިހެން ފަ

 .ދިނުން އިޖުރާއީ ކަންކަމުގައި ރަޖިސްޓްރާރަށް އިރުޝާދު -3

ނޑިޔާރުންނަށާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށާއި،  -4 ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކާއި ޙުކުމްތައް ފަ

 .ހަމަޖެއްސުންތައް މު އިންތިޒާ ލުތަކާއިފަސޭހައިން ބެލޭނެ އުޞޫ ޢާންމުންނަށް 

މައްސަލަތައް ލަސްވެގެންނާއި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ މިނޫންވެސް ޝަކުވާތައް  -5

 .ފިޔަވަޅު އެޅުން، ބަލައި

ނޑިޔާރުގެ މަގެ ހައިކޯޓު ދުގައިޢިވާޤަމި ނުވަތަ އްގައިޤާނޫނެ -6 ސްއޫލިއްޔަތެއްގެ އިސްފަ

ނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި   .ކަންކަން ކުރުންއެހެން ކަ

 
ހައިކޯޓުގެ  8

ނޑިޔާރު އިސް  ގެފަ
 މަސްއޫލިއްޔަތު

ނޑިޔާރަ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ށް، އެމީހެއްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވޭނީ، ދިވެހިކަހައިކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ހުވާކޮށް، އެހުވާގެ އިޤްރާރުގައި ސޮ 1އަސާސީގެ ޖަދުވަލު ޤާނޫނު ިއ ގައިވާ ފަ

  .ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

 
ނޑިޔާރުން  9 ފަ

 މަގާމާއި ހަވާލުވުން 

ނޑިޔާރަކު، އޭނާ އަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި ގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫުނހައިކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަ
ދާއި، ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް، ތެދުވެރި ކަމާއެކު ޢިވާޤަ

ލު ކުރެވިގެން، ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކޯޓެއްގަިއ އޭނާއަށް ޤަބޫ
އަދި އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައި އޭނާގެ . ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

  .ވާނެއެވެކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނު  އެއްވެސް މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ

  
ނޑިޔާރުންގެ  10 ފަ

 އިމްތިޔާޒު

ނޑި  159ޔާރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަ
ން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީ 2ގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮ   . ގެ މަތީންނެވެތްވާ ގޮތުކަ

 
ނޑިޔާރުންގެ  11 ފަ

ނޑު   ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑިޔާރަކު ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް،  ހައިކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަ
ނޑިޔާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ  ނުވަތަ އަގަކާނުލައި ލިބޭ ޚިދުމަތެއް، ފަ

މީގެތެރޭގައި ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކާ . ގެން، ޤަބޫލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެހިންގާ ކަމަކާ ގުޅި
ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތީން ލިބޭ މުސާރައާއި ޚަރަދާއި ޢިނާޔަތާއި އެލަވަންސް ފަދަ ތަކެއްޗެއް 

  .ނުހިމެނެއެވެ

ނޑިޔާރުންގެ  12   ފަ
މަސައްކަތާއި 
ގުޅިގެން ހަދިޔާ 
ޤަބޫލުކުރުން 
 މަނާވުން 

ނޑިޔާރަކު، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ޤަޟިއްޔާއަކާ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ހައިކޯޓު ގެ ފަ
ބެހޭގޮތުން، ކަމާބެހޭ ފަރާތަކާ ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން ފޮނުވާ މީހަކާ އަމިއްލަ ގޮތުން ޚިޔާލު 

  . ބަދަލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ

ޤަޟިއްޔާއާ  13 )ހ(
ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާ 
ނޑިޔާރުން  ފަ

 ވަރާ ނުކުރުން މަޝް



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

4 ޞަފުޙާ    

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

  .ނެއެވެނުވަތަ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަ މީގެތެރެއަކު ނުހިމެ

 )ށ(
  

  ތިންވަނަ ބައި 
  ރަޖިސްޓްރަރހައިކޯޓުގެ 

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

  . އެހީތެރިވެދޭނެ ރަޖިސްޓްރާރއަކު ހައިކޯޓުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ ކޯޓަށްހައިން މަތީ ގޮތުގެ

ހައިކޯޓުގެ  14 )ހ(
 ރަޖިސްޓްރަރ

ނޑިޔާރުންގެ ލަފާގެ މަތީހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ޢައްޔަންކުރާނީ ހައި  ްނ ހައިކޯޓުެގ ކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރެވެ   .އިސްފަ

   )ށ(

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަމަށް ޢައްޔަންކު ގާ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަ މަށް ގާ ރެވޭ މީހަކީ ދަށު ކޯޓެއްގެ ފަ
  .ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

   )ނ(

  . ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެހައިކޯޓުގެ 
 .ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން -1

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވަީނ މިޤަވާޢިދާ އެްއގޮތަށްތޯ ހައި -2

މިގޮތުން ބަލާބެލުމުން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ . ކަށަވަރު ކުރުން

އްނަމަ މެލިޔެކިޔު ލިޔެކިޔުމަކީ މި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާަފށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ 

އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް، މި ޤަވާޢިާދ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ 

ލިޔުމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް އެނުވަތަ އެމައްސަލައެއް ނުވަތަ 

  .ލިބިގެންވެއެވެ

  .ހައިކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން -3

 .ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުންވާ އެ އްއިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާ -4

 .ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުންހައި -5

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ ޚަޞްމެއްގެ އެދުމުގެ  -6

 .ކަންތައް ހަމަޖެއްސުންލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަތިން، އެފަރާތުގެ ވަކީ

ގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތެއް ސަލަތަކުގައި މައްސަލާމައްމަދަނީ  -7

 .ކަންތައް ހަމަޖެއްސުންބަދަލުކުރުމުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރމިނޫންވެސް  -8  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަ

                                   .އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން

 
ސްޓްރާރ ގެ ރަޖި 15

 މަސްއޫލިއްޔަތު

ނޑިޔާރަށް ފެންނަ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތު  ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން، އިސްފަ
ނޑައަޅާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް  ނޑިޔާރުގެ ހުއްދައަކާއެކު ރަޖިސްޓްރާރ ކަ ުނވަތަ، އިސްފަ

ޖިސްޓްރާރގެ ރަ 16 )ހ(
މަސްއޫލިއްޔަތު 
އެހެން ފަރާތަކާ 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

5 ޞަފުޙާ    

 ހަވާލުކުރުން   .ވާލުކުރެވިދާނެއެވެހައެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރއާ 

މުގެ ވާޖިބުތައް ގާރަޖިސްޓްރާރ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، މަ 
ދެން، ނުވަތަ އެހެން ރަޖިސްޓްރާރއެއް ޢައްޔަންކުރެވެންދެން  އަދާކުރަން އޭނާއަށް ފެށެން
ހައިކޯޓުގެ ނުވަތަ ތުތައް އަދާކުރާނީ، އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރާރ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަ

ނޑައަޅާ މީހެކެވެ ނޑިޔާރު އެކަމަށް ކަ   .އިސްފަ

 )ށ(
  

މިޤަވާޢިދުން ބާުރ ންނާއި އި) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ންމާ ނިންމުމަކާއިމެދު ހިތް ހަަމ ލިބިގެން ރަޖިސްޓްރާރ ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާއި މެދު ނުވަތަ ނި

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

 ރަޖިސްޓްރާރގެ  17 )ހ(
 ޢާ ނިންމުން މުރާޖަ
 ރުން ކު

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

  .އެކަމެއް ނުބެލޭނެއެވެ އަޅައިފިނަމަހުށަނައެމުއްދަތުގައި  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ތެރޭގައި

 )ށ(
  

ށަހަޅާ ހުށަެހޅުމާއި މެދު ގޮތެއް ދަށުން ހު )ހ(މިމާއްދާގެ  ،އިވާ މުއްދަތުގައިގަ) ށ(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 ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ  ،ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭނީހައި
އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  ،ގައި ހިމެނޭ'' ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުވަކާލާތު ކުރާ 

  .ވަކީލުންނަށެވެ
ނޑިޔާުރ  ،ވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާއެކުދި -1 ފަ

 )ތިނެއް( 3މަދުވެގެން  ނުވަތަ މި ދެކަމުގައި  މުގައިޤާނޫނީ ވަކީލުކަކަމުގައި ނުވަތަ 

 މާއި؛އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވު

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަ -2 ތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

ރިޝްވަތުގެ ކުށެއްކުރިކަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު 

  މާއި؛ކަމުގައިނުވު

ވަނަ ނަންބަރުގައި  3ގެ މާއްދާމި  ،އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ފަހެއް( 5ވެތުވެދިޔަ  -3

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަުކ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް

އަދި އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް . ކަމުގައި ނުވުން

 5އެޙުކުމަކަށް މަޢާފު ލިބުނުތާ ނުވަތަ އެޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ  ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 .އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވުން) ފަހެއް(

  .ގެ މީހަކު ކަމުގައިވުންއަޚުލާޤީ ގޮތުން ރަނގަޅު ފެންވަރު -4

ހައިކޯޓުގައި  18 )ހ(
 ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

6 ޞަފުޙާ    

ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ  18ގެ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި މިޤަވާޢިދު
އެފަަދ  ،ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް ތަޖުރިބާގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

ކޯޓަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯ
  .ލިބިގެންވެއެވެ

ގެ ހުއްދަ ވަކާލުކުރުމު  19 )ހ(
ދިނުމުގައި 
އިސްތިސްނާވާ 
 ޙާލަތްތައް

ގެ ދަށުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  53ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މަތު ކުރެވޭ މީހަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ ތުހު ،މައްސަލަތަކުގައި

އްޔަންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ޢަދައުލަތުން އެމީހަކަށް  ވުމުގެ ސަބަބުން،ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކަށް 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރު 1ވަނަ މާއްދާގެ  18ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި މި ޤަވާޢިދުގެ 

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު  ،ފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް ޝަރުތު ތަޖުރިބާގެ
  .ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 )ށ(
  

ކޯޓުގައި ހައި ،އެދި ހުށަހަާޅ ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ މުގެ ހުއްދައަށްހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރު
އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއެކު  ،އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގެ ހުއްދައަށްމުވަކާލާތުކުރު

  .ރަޖިސްޓްރާރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 .އިގެ އަޞްލާއި ކޮޕީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ .1
 .ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ/ އަންގައިދޭ ކާޑުދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  .2
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާކަމުގެ  18ޤަވާޢިދުގެ  މި .3

 .                              އިޤްރާރު
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާނެ .4

 ދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެޢިޤަވާ  މަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއިޢަކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 .މަތިން އެވަކީލެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަހައްޓާނެކަމުގެ އިޤްރާރު

ތަޖްރިބާގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކަމަށާއި، އަދި އެމީހަކީ  ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ .5
 ދޫކޮށްފައިވާ  އެކަމަށްޓަކައި ކޮށްބަޔާން ކަމަށްރަގަޅު މީހެއްއަޚްލާޤާއި ސުލޫކު  ޤާބިލުކަމާއި
ނޑިޔާރު) ދޭއް ( 02 ކޯޓެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން  ން ފަ

  .ލިޔުން ވަކީލުންގެ) ދޭއް( 02ހައިކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ 

ވަކީލުންގެ  20 )ހ(
ދަފްތަރުގައި 
 ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފަާރތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާުތ  ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ 
ވަނަ  5އަދި  4، 3ގެ ) ހ(ކުރުމުގެ ހުއްދައޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ މިމާއްދާގެ 

ސް ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކަމުގައިވިޔަ ނަންބަރުގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނޭޅި
  .ށް ލިބިގެންވެއެވެއިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަ

   )ށ(

ޝަރުުތ  ،ރާރ ބެލުމަށްފަހުޓްމިފޯމް ރަޖިސް ،ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުުމން
ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ  ،ފުރިހަމަވާނަމަ

 ،ފީއެއް ކޯޓަށް ދެއްކުމުން ރުފިޔާގެ )ތޭކައެއްހާސް ފައްސަ. (ރ1500/- ގޮތުން  ކުރުމުގެ
ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުގައި އެވަކީލެއްގެ ނަން ހައި

  .ވާނެއެވެދޫކުރަން އެވަކީލަކަށް  އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް އެކަން ،ހިމެނުމަށްފަހު

ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީ  21 )ހ(
ދެއްކުމާއި ވަކީލުންގެ 

ގައި ނަން ދަފުތަރު
 ހިމެނުން 

ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު 
  .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 )ށ(
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7 ޞަފުޙާ    

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

 ،ވެއްޖެނަމަ މިމާއްދާގެ ދަށުން ދަފުތަރުގައި ހިމަނާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަްށ ބަދަލެއް އަތު
އަދި މިގޮތުގެ . ލިއްޔަތެކެވެއޫރަޖިސްޓްރާރއަށް އެންގުމަކީ ވަކީލުގެ މަސް ،ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް

ނުމަކީ ޢިސްލާޙްކޮށް ދަފުތަރުގައި ހިމެ ގުމާ އެއްގޮތަށް އެމަޢުލޫމާތެއްމަތީން ވަކީލު އަންގާ އެން
  .ލިއްޔަތެކެވެއޫރަޖިސްޓްރާރގެ މަސް

 )ނ(
  

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ  18ުދގެ ޢިތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ަވކީލަކު މިޤަވާހައިކޯޓުގައި ވަކާލާ
، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް ކުރިކަގައި ބަޔާންވަނަ ނަންބަރު 3އަދި 
  .ކުރެޭވނެއެވެލުތިހުއްދަ ބާ މަށް ދޫކޮށްފައިވާވަކާލާތުކުރު ހައިކޯޓުގައި ލަކުއެވަކީ

 އްދަ ބާތިލު ކުރުން ހު 22 )ހ(

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

  .ންވެއެވެޓަށް ލިބިގެލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯ ތިބާ

   )ށ(

  ފަސްވަނަ ބައި 
  ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖެއްސުން 

 ،ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ގޮތްުނހައި ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން
 އްޔަން ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ވަކީލަކު ޢަހައި

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

ހައިކޯޓުގައި  23 )ހ(
 ނެވަކާލާތުކުރާ 
ކު ވަކީލަ

ހަމަޖެއްސުމާއި 
 ބަދަލު ހަމަޖެއްސުން 

ނުވަތަ ބަދަލުގައި  ށްފައިވާ ވަކީލަކުއްޔަންކޮޢަގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ) ހ(މިމާއްދާގެ 
 އެކަން ރަޖިސްޓްރާރކެންސަލްކޮށް، އެހެންމީހަކު ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  ހަމަޖައްސާފައިާވ މީހަކު

  .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ލަސްނުކޮށް  އަށް

) ށ(   

ޤަބޫލު ކުރުމުގަިއ  ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމާއި، ބަދަލުގައި މީހަކު
އްޔަތުން ޘިހައި ބޫލު ކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެގަޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަދަލު [ޢަމަލު ކުރާނީ 

  .އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ] ދުއިވާގަވަކާލާތު ކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ 

ވަކީލުން  24  
ހަމަޖެއްސުމާއި 
ބަދަލު ޤަބޫލު 

މުގައި ޢަމަލު ކުރު
 ކުރެވޭ އުޞޫލު 
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8 ޞަފުޙާ    

  ހަވަނަ ބައި 
  ހައިކޯޓުގެ އިޚްތިޞާސް 

  .އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޙްތިޞާޞް ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

 ގެހައިކޯޓު  25
 އިޙްތިޞާސް

ކަމުގައި އަސާސީގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކީ ހައިކޯޓުޤާނޫނު
ނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް   .ކަ

) ހ(
 

 

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

ނޫނު އަސާސީއާ ތަޢާރުޟުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ބައެއް ޤާ ފިޔަވައި،
  .ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

 )ށ(
 

ދުސްތޫރީ 
މައްސަލަތައް 
ބެލުމުގެ 
 އިޚްތިޞާޞް

ދެއްގެ ބައެއް ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޢި ދެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާ
  .މައްސަލަތައްނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ތަޢާރުޟުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ 

 )ނ(
 

 

 )ރ(  ދަށުކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
 

 

 )ބ(  .ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
 

 

، ތިޞާޞްގެ އިތުރުން ޚްއި އިބާރުތަކާހައިކޯޓަށް ދީފައިވާ  ޤާނޫނުން އަސާސީންނާއި ޤާނޫނު
  .ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެހައިތިޞާޞްވެްސ ޚްކަން ކުރުމުގެ އި ން އަންނަނިވި ކަ

ކޯޓުގެ ޒާތުގައި   26  
ލިބިގެންވާ 
 އިޙްތިޞާޞް

ދުގެ ދަށުްނ ޢިޤަވާމި  ންނާއި ޤާނޫުނހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން 
އަދި އެފަދަ މައްަސލަތަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  އެންމެހައި އަމުރުތައް ކުރުމާއި،ކުރަންޖެހޭ 

ޢަދުލު އިންޞާުފ ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި 
އި އަޅަންޖެހޭ ޓަކަޒާމުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްނުދިނުމަށާއި އަދި ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނި ހިފިޔަ

  .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު

    )ހ(

ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ މި އި އާ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫުނ( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ސްނެގުމަކަށް، ނުވަތަ ލާފުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިޚިއުޞޫލުތަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ޢަ ،ދުމުގެ މަތިންގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެމައްސަލާ
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ނުދިނުމަށްޓަކައި  ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ

  .އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު އެންމެހައިނެރެންޖެހޭ ، ން ގެ މަތީގޮތު

    )ށ(

ޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ހާށް އި ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައަކާ
  .ޒިރުކުރުމުގެ ބާރުހާން، ވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީޤާނޫނާއި ޤަ، މީހުން

    )ނ(

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ކަމެއްގެ ތެދު ޙަޤީޤަތް 
، ސް، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވިޔަސްއް، ކޮންމެ ސިފައެއްގައިވިޔަހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުން ސުވާލެ

    )ރ(



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
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  .މުން ކުރެ ޚަޞްމަކާ ކުރުމުގެ ބާރުޞްނުވަތަ ދެ ޚަ، ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ހެކިވެރިއަކާ މައްސަލައާ

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހައިކޯޓަށް ފެންނަ ކޮންމެ ލިޔުމެްއ 
  .ށަހެޅުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރުހު

    )ބ(

  ވަނަ ބައި ހަތް 
  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ރެޖިސްޓްރީކުރުން 

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

ދަށުކޯޓުތަކާއި   27  
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ 
ނިންމުންތައް 
އިސްތިއުނާފްކުރެވޭނެ 
 ޙާލަތްތައް

ކުރަން ހުށަހަޅާ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އިސްތިއުނާފު
ނު މާނަ ނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫޤަބޫލުކުރެވޭނެ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން ނުވަތަ ޤާނޫ

  .ކުރުމުގައި ކުށެއް ހެދިފައިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންކަން ހުރުން

    )ހ(

ތެއްގައި ހިމެނުނު އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުންކުރެ އަޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އައި އިޖުރާ
ލު ތި ތަކީ ބާއަރާއިބެއްގެ ސަބަބުން އެ ޙުކުމަށް ނުވަތަ ނިންމުމަށް އަސަރު ފޯރުވި އިޖުޢަބާވަތެއްގެ 

  .ތެއް ކަމުގައިވުންއައިޖުރާ

ނޑައެޅިފައިވާ  .1  .ގޮތާ ޚިލާފުވުން އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑިޔާރަކީ ނުވަތަ ނިޔާވެރިއަކީ އެ މައްސަލައެްއ  .2 ޙުކުމް ކުރި ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި ފަ

ވެރިވެފައިވާ ބެލުމަށް ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްއަޅާފަދަ ސަބަބެއް މެދު

ނޑިޔާރަކު ނުވަތަ ނިޔާވެރިއަކު ކަމުގައިވުން  .ފަ

ނޑިޔާރު ނުވަތަ ކުމުޙު .3 ގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި ޙުކުމް ކުރި ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި ފަ

 .ނިޔާވެރިޔާގެ ސޮއި ނެތުން

  .ގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންވެފައި ނެތުންޙުކުމު .4

    )ށ(

ލު ކަމަށް ތިތެއް ބާއަނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އައި އިޖުރާ  ،ށް ނުވަތަ ނިންމުންކުރުމުގެ ކުރިއަ ޙުކުމް
ކުމަށް ސީދާ އަސަރެއް ކޮށްފައިާވ ޙުތުގެ ނުކުތާއަކީ އަ ހައިކޯޓުގައި އިސްއުނާފު ކުރެވޭނީ އެ އިޖުރާ

 ގަ ނުކުތާއެއް ފާހައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ކޯޓުގަކަށްވެފައި، މައްސަލަ ބެލި ދަށުނުކުތާއަ
  .އެ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމައެވެ ކުރުމުން،

    )ނ(

ދައުލަތުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ، ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް) ނ(މިމާއްދާގެ 
ނަލްގައި ކޯޓުގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުސަލަ ބެލި ދަށުމައްސަލަތަކުގައި އިޖުރާއަތުގެ ނުކުތާ މައް

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްަދއާއެކު، އެ ނުކުތާ ، ނަމަވެސްނަގާފައި ނުވި އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަ
  .ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައިކޯޓުގައި ނެގިދާނެއެވެ

    )ރ(



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
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ޤަވާޢިދުގައިާވ މިއި އާ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގަިއ  27ގެ ޤަވާޢިދުކީ މި ގޮތުގެމަތިން، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލައަ

ކުރެ ޙާލަތަކަށް ނުފެތޭ މައްސަލައެއްކަމަށާއި އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުން
ނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުން  އިސްތިއުނާފު

  .ން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެއެވެ ތުގެ މަތީ އެއްގޮތްވާ ގޮ ޤަވާޢިދާސުޕްރީމްކޯޓުގައި 

   28 )ހ(

މައަްސަލ ، ފިނަމަ، އެގޮތަށް ނިންމި ސަބަބުގައިވާ ގޮތަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައި) ހ(މި މާއްދާގެ 
  .ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން ދޭންވާނެއެވެ

    )ށ(

އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  ހައިކޯޓަްށދަށުން  ގެ) ބ(އާއި ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  25މި ޤަވާއިދުގެ 
  .ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ

ދައުލަތުެގ ނުވަތަ  ކޯޓަކުންަދށުއެ މައްސަލައެއް ނިންމީ މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ  -1

) ނުވަދިހަ( 90 ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެންމުއައްސަސާއަކުން 

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ރަށެއްގައި ޤާއިމުވެފައިވާ  އެ މައްސަލައެއް ނިންމީ މާލެ ފިޔަވަިއ އެހެން -2

އެއްސަތޭކަ ( 180ދުވަހުން ފެށިގެން  ކޯޓަކުންނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ދަށު

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) އަށްޑިހަ

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

ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ދުވަހުން ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ ، ކުރެވިފައިވާ ޤާއިމު

 .ުދވަހުގެ ތެރޭގައި) ފަސްދޮޅަސް( 60ފެށިގެން 

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

ޓްރައިބިއުނަލުންނަމަ، ެއ  ޓެކްސް އެޕީލް، މު ކުރެވިފައިވާގެ ދަށުން ޤާއި) ޤާނޫނު

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ސްތިރީ( 30މައްސަލައެއް ނިންމި ދުވަހުން ފެށިގެން 

އިސްތިއުނާފުގެ  29 )ހ(
 މުއްދަތު

ނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް، ) ހ(މިމާއްދާގެ  ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަ
ަފއިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހަދާޖިލީހުން ފާސްުކރާ ޤާނޫނަކުން ރައްޔިތުންގެ މަ 

ނޑައަޅާފައިވާނަމަ  އެއްވަކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލަ ،ޤަވާޢިދަކުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަ
ވަތަ ނު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލަންވާނީ އެޤާނޫނެއްގައި

ނޑައެޅިފައިވާ މުއް އެޤަވާޢިދެއްގައި   .ދަތެވެކަ

 )ށ(
  

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް، އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާފަދަ ) ހ(މި މާއްދާގެ  ގައި ކަ
ގެ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓު މަޤްބޫލު ސަބަެބއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމެއްގެ އިސްތިއުނާފު ޤަބޫލު

ނޑިޔާރު   .ލިބިގެންވެއެވެ ންނަށް ފަ

 )ނ(
  

ގައި ބުނާފަދަ ) ނ(ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި ހުށަނޭޅުނީ މި މާއްދާގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ނޑިޔާރުންނަރިވެގެން ކަމަށްވާނަމަ، ހައިކޯޓުޙާލަތެއް މެދުވެ ށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެ ފަ

  .އްގެ ޒިންމާއެކެވެއެކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، އެފަދައިން ބުނާ ފަރާތެ

 )ރ(
  



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

11 ޞަފުޙާ    

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

  . ގެ މަތީންނެވެސްތައް ނުހިމެނޭގޮތުއެ ދެމެދަށް އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަ

 )ބ(
  

ހެނދުނު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ބަންދު 
  .އަށެވެ 15:30 މެންދުރު ފަހު އިން  08:30

ރަޖިސްޓްރީ  30 )ހ(
ހުޅުވިފައި ހުންނަ 
 ގަޑިތައް 

ނޑިޔާރުއިސްހައިކޯޓުގެ  ނޑައަޅައިފި ހިނ ފަ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ ދެއްގައި، ކަ
ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ނޫން އެހެން ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވާފައި 

ރަޖިސްޓްރާރ އެކަން ކޯޓުގައި  ،މިގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވާ ޙާލަތްތަކުގައި. އެވެދާނެބެހެއްޓި
  .އެވެރެކޯޑުކޮށް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެ 

 )ށ(
  

އެމައްސަލައެއްގެ މަޞްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ  ،ހައިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަެހޅޭނީ
މިގޮތުން ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުން . ފަރާތްތަކަށެވެ

  .ލިޔުމަކުންނެވެވާ ޕްރިންޓް ކޮށްފައިނުވަތަ އެފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ދަޢުވާ ފޯމުން  31 )ހ(
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

ލު ފޯމެޓް ަބދަލު ނުވާނޭހެން އޭގެ ޞްޕްރިންޓުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ަދޢުާވ ފޯމު އޮންނަންވާނީ ފޯމުގެ އަ
މިގޮތުން ޕްރިންޓުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ފަރުމާ . ލާ އެއްގޮތަށެވެޞްއަ

  .އާ ދެމެދުއެވެ 15އި އާ 13ންޓު ސައިޒު ފޮންޓުގައި ފޮ

 )ށ(

   

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމު  ،ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު
ފުރަތަމަ ކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ރަޖިސްޓްރާރ ކަށަވަރު

ކުރާ ރަޖިސްޓްރީގައި މައްސަލައާ ބެހޭ އަންނަނިވި ޓްރީލާގައި މައްސަލަތައް ރަޖިސްމަރުޙަ
  . މަޢުލޫމާތު، ރަޖިސްޓްރާރ ހިމަނަންވާނެއެވެ

/ ދިވެހިރައްޔިތެްއކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު ،ފަރާތުގެ ނަން މައްސަލަ ހުށަަހޅާ .1
 .ފޯނު ނަންބަރުގުޅޭނެ ،ދާއިމީ އެޑްރެސް ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ،ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

/ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު  ،ފަރާތުގެނަން އްސަލަ ރައްދުވާމަ .2
  .ފޯނު ނަންބަރު ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ،ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

 .މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ތިންވަނަ ފަރާތެއްވާނަމަ އެފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު .3
 .ދަޢުވާގެ ބާވަތް .4
 .މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ގަޑި .5
  .ރަޖިސްޓްރާރ އެޅި ފިޔަވަޅު .6

 )ނ(

   

ވަތަ މި ޤަވާޢިދާިއ ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިަހމަ ނުވާނަމަ ުނާޅ ފޯމުހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަ
ބަލައި ނުގަތުމުގެ  ފޯމުއިޞްލާޙް ކުރުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ  ފޯމުުފރާފައިވާނަމަ  ޚިލާފަށް ފޯމު

  .ވެއިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެ

 )ރ(

   

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ) ހަތެއް( 07ން ފޯމެއް އިޞްލާޙް ކުރުމަށް މަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ) ރ(މިމާއްދާގެ 
  . ތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެޚްދިނުމުގެ އި

 )ބ(
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ކޮށް އަލުްނ މުއްދަތުގައި އެކަމެއް އިޞްލާޙްދެވިފައިވާ  ްނގައިވާ ގޮތުގެމަތީ) ބ(މިމާއްދާގެ 
ޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ނުގަތުމުގެ އިޚްތި އިއެމައްސަލައެއް ބަލަ ޅައިފިނަމަ،ނުއަހުށަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

     )ޅ(

) ހަތަރެއް( 4ލުގެ އިތުރުން، ފޯމުގެ ޞްފޯމުގެ އަހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، 
ވާލާދެވިފައިވާނަމަ، އެލިޔުމެއްގެ އަދި ފޯމުގައި އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި ޙަ. ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

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

ދަޢުވާ ފޯމާއެކުގައި  32 )ހ(
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ފޯމާ އެކު ލަ ހުށަހަާޅ ފޯމު ހުށަހަާޅއިރު، ހައިކޯޓަށް މައްސަ

ނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ، އެބައެއްގެ ނުވަތަ ދިވެހި ބަހުން އެއްވެސް ލިޔުމެއްވިޔަސް  ހުށަހަޅާ

ގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުްނ އެލިޔުމެއްގެ، މައްސަލާ

އްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ، ޞަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ޤަޖަމާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ތަރު

  .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

    )ށ(

  . ފޯމާއެކުގައި އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
 ކުންފުންޏަކުން  ،ޑީ ކާޑު ކޮޕީއެއް.ތުގެ އައިފަރުދެއް ނަމަ އެފަރާ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ .1

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

މައްސަލަ ނުވަތަ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްނަމަ، އެފަރާތެއް  .2
ނޑައަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ ވަކީ .ލު އައްޔަނުކުރިކަން އަންގައިދޭ ޤަރާރެއްތަމްސީލްކުރުމަށް ކަ

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި، އެމައްސަލައެއް ދަށު ކޯޓުން ނުވަތަ  .3
ނުވަތަ ޝަރީއަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ  އަޞްލުބިއުނަލްއިން ނިންމިގޮތުގެ ޓްރައި

 .ލުޞްއަ
އުނަލްއަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިުއންތަކާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ދަށުކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބި .4

 .ހެކިތައް
ނުވަތަ  ގައި ކޯޓެއް އެެހން މައްސަލައެއް މައްސަލައާއި ސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި .5

 .އްގައި ހިނގަމުންދާނަމަ އެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއްޓްރައިބިއުނަލެ
  

    )ނ(

ށަހަޅާ މައްަސލާގައި ދަޢުވާލިެބނީ ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތްނަމަވެސް ހު) ހ(މި މާއްދާގެ 
ނޑިޔާރުންގެ  އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތަށް ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލާ މަޖިލީުހގެ ފަ

އަށްވުރެ ގިނަވާނަމަ، އެއިތުރުވާ މިންވަރަކަށް މައްސަލައިގެ ފޯމާއި ) ތިނެއް( 03ޢަދަދު 
  .ރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ރަޖިސްޓް 

 )ރ(

  

  

ގޮތުގެ މަތީން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ހައިކޯޓުން ބަލައިގަނެވޭެނ  މި މާއްދާގައިވާ 
ނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ ނޑައަޅާނީ ހައިކޯޓުގެ ފަ   .މައްސަލައެއްތޯ ބަލައި ގޮތެއް ކަ

 )ބ(

  

  

ހުށަހެިޅފައިވަނީ ހައިކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭ ފަދަ  ،ގަތުމަށްފަހުހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ބަލައި
ދުވަހުެގ  )ފަހެއް( 05ރަސްމީ  އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާނަމަ

އެމައްސަލައެއް ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގަިއ   އަދި .އަންގަންވާނެއެވެލިޔުމުން  ރަޖިސްޓްރާރ ތެރޭގައި 

ޓުގެ މައްސަލަ ހައިކޯ  33 )ހ(
ގަޟިއްޔާއެއްގެ 

ޖިސްޓްރީ ގޮތުގައި ރަ
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 ކުރެވުން   .ރަންވާނެއެވެރަޖިސްޓްރީ ކު 

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

  . ދައްކަންވާނެއެވެ

    )ށ(

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިާވ  34ގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގައި، މިޤަވާޢިދުގެ ) ށ( މިމާއްދާގެ
ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ގެ ދަޢުވާ ފޯމުއެމައްސަލައެއްފިނަމަ، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ނުދައްކައި

  .ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ނ(

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލައިގަނެ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ 
އެއްވެްސ  ،މިފައިސާއަކީ. ރުފިޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ) ތިންސަތޭކަ( 300/-

ސް ނުވަތަ އެއްވްެސ ސަބަބަކާހުރެ މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަނަމަވެ
  .ވީނަމަވެސް އަނބުރާ ލިބިދެވޭނެ ފައިސާއެއްނޫނެވެލުތިބާ މައްސަލަ ސަބަބަކާހުރެ

 ޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ރަ 34 )ހ(

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

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެމައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތަށް 
  .ލިބިގެންވެއެވެ

މައްސަލަ އަނބުރާ  35 )ހ(
 ގެންދިއުން 

ނޑުއެހުން ފެށުމަށްފަހު މައްސަަލ ، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަ
ނަމަ، އެކަން މައްސަލަ ބަލާ ވެއްޖެހުށަހެޅިފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާގެންދިއުމަށް ބޭނުން

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

 )ށ(

   

ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ) ށ(އާއި ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 އެމައްސަލައެއް  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކަށްވެފައި،ސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައަމައްސަލައަކީ އި

ގުތަކުން ފެށިގެން އެ ދޫކޮށްލަން އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ޙައްޤުން ތަނާޒުލުވެއްޖެނަމަ އެ ވަ
  .ލުވާނެއެވެތިއިސްތިއުނާފު ބާ 

 )ނ(

   

 އެކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެއްޖެނަމަ،ލުތިމައްސަލަ ބާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ) ނ(މިމާއްދާގެ 
  .އަންގަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓްރާރ

 )ރ(

   

އްސަލައާއި ގުޅިގެން ްނ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލަތަކުގައި މަމިޤަވާޢިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތީ
އެޚަރަދެއް ހޯދުމަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ،ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތުން ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާނަމަ
 ތައް،ހުށަހަޅާ މައްސަލަޚަރަދު ހޯދުމަށް މިގޮތުން . އިޚްތިޔާރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ލިޔުމުން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ހަތެއް( 07އަނބުރާ ގެންދިޔަ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމައްސަލައެއް 
ބަލައެއް ދެން އެމައްސަލައެއް ޅައިފިނަމަ އަނުއަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

   .އެވެނުގަނެވޭނެ

 )ބ(

   



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

14 ޞަފުޙާ    

 ،ބެލުމަށްފަހު ން ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތއްމަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ ) ބ(މިމާއްދާގެ 
ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ ހައިކޯޓުން ން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޚަރަދުދިނުމަށް ދަޢުވާކުރި ފަރާތަށް މަތީ ކަ

  .އެންގުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 )ޅ(

   

ކާއިމެދު ގޮތެއް ން ޚަރަދު ހޯދުމަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަަލތަމަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ) ބ(މިމާއްދާގެ 
ނޑައަޅާނީ ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުންނެވެއޮނަހިރި ޢަދަދެއްގެ މައް، ކަ   .ޗަށް އެކުލެވޭ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 )ކ(

   

އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހައިކޯޓަށް  ،ްނ އެކުވެގްެނތަކުއެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް 
ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިޭބ ތަކުދި އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްއަ. މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  .އިކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެގޮތަށްވެސް ހަ

އެއްފަރާތަށްވުރެ  36 )ހ(
ގިނަ ފަރާތް 
އެކުވެގެން ދަޢުވާ 
 ހުށަހެޅުން 

ގިނަ ފަރާތުން އެކުވެގެން އެއްމައްސަލައެއްެގ  ން އެއްފަރާތަށްވުރެމަތީ  ގައިވާގޮތުގެ) ހ(މިމާއްދާގެ 
 ،ށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައެއްތަކަގިނަ ފަރާތް ރެގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެއްފަރާތަށްވު

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

ނޑިޔާރުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަމައްސަލަ  ،މައްސަލައެއްކަމަށް ވަކިވަކި މައްސަލަތަކަކަށް  ،ބަލާ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ މަޖި އަދި މިފަދަ  .ލީހަށް ލިބިގެްނވެއެވެބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމައްސަލަ ބަލާ ފަ

ޙާލަތުގައި އިތުރަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 
އަދި ރަޖިސްޓްރާރ އަންގާ މިފަަދ  .އަށް ލިބިގެންވެއެވެ ރގެ ބާރު ރަޖިސްޓްރާއެންގުމު

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

ނޑިޔާރުންނަ ކު   .ށް ލިބިގެންވެއެވެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓުގެ ފަ

 )ށ(

   

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

މައްސަލާގައި ހިމެނޭ  ،ން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކުމަތީ މެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ ހި
ނޑިޔާރުންގެ  ޚަޞްމުން އިތުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަ

  .ލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެމަޖި

 )ނ(

   

ކަމަށް ފެންނަ  ނޫްނ އި ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ބައެއްހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއްގަ
ކޯޓަށް  ،ޝަރީޢަތުގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ،ދަޢުވާގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، ބައެއް

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއިން އެބައެއް އުނިކުރުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާޙްކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެއެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މަ   .އްސަަލއެއް ބަލާ ފަ

ދަޢުވާއަށް  37 )ހ(
 ބަދަލުގެނައުން 

ކުރުމަށް  ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ބައެއް އިޞްލާޙް
ންމުމުގައި އެއިޞްލާޙަކީ މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ނި  ،މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ

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

  .ލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެފަޑިޔާރުންގެ މަޖި

 )ށ(
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އެގެނެވުނު  ،މައްސަލައިގެ ބަަޔކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ ،ންމަތީ ތުގެމިމާއްދާގައިވާ ގޮ
  .އެމައްސަލައެއްގެ ފައިލުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ ބަދަލާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ލަސްނުކޮށް 

 )ނ(

   

ފަާރތުން  ލިބޭރުކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާޒިހާކު ކޯޓަށް ރަށުން ބޭރުގައި ހުރި މީހަ
ރަދު ޚަރުކުރުމަށް ހިނގާނެ ޒިހާއެމީހަކު ، ންމަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ  2ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު މި ،ނަމަދޭއެ

  .ނެއެވެވާހައިކޯޓުގައި ބަހައްޓަން

ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ  38 )ހ(
 ބެހެއްޓުން 

ނުބަހައްޓައިފިނަމަ، މައްސަަލ  ފަރާތުން  ކުރާދަޢުވާފައިސާ ބަހައްޓަންޖެހޭ  ދަށުން ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ކުރުމުެގ  ބާތިލު އިގެ ދަޢުވާ ފޯމުމައްސަލަ ރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވަނީ ކަމުގައި ބަލައިކު

   .އެވެލިބިގެންވެ ށްއިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަ

    )ށ(

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

  .އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ނ(

  ބައި  ނަ އަށްވަ 
  އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން 

 ،ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުމުންހައި ބަލައިގަނެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި  މައްސަލައިގެ ފޯމު
ގެ ކޮޕީ އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިުޔންތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު ފޯމު ،އެމައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތަށް

  .ނެއެވެންވާފޯމު ރަޖިސްޓްރާރ ޙަވާލުކުރަ ގެ ޖަވާބުމައްސަލައި/ ދަޢުވާ

މައްސަލައިގެ  39 )ހ(
ލިޔުންތައް ދަޢުވާ 
ލިބޭ ފަރާތާ 
ޙަވާލުކުރުން 

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

ނޑައަޅައި ގޮތެއްގެ މަތީން ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުންތަކެއް  ބޭއްވުމުެގ  ހައިކޯޓުން ކަ
   .ލިބިގެންވެއެވެ ރަޖިސްޓްރާރަށް އިޚްތިޔާރު 

 )ށ(

   

މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަާކ  ،އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުންތައް ޔާންކޮށްފައިވާބަ ވާޢިދުގައިމިޤަ
  .ޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެއެކުއެކީގައި ނުވަތަ ވަކިވަކިން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަ

  
އިބްތިދާއީ  40

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ބައިވެރިން 

  ވަނަ ބައި ނުވަ 
  ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

ން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައި ނިމޭ މަތީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 39ޤަވާޢިދުގެ މި
ފުރިހަަމ  ގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯމުދުވަހު) އްހަތެ( 07 ގިނަވެގެން ދުވަހުން ފެށިގެން

  . ވާނެއެވެން ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަ ށްދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަމަށް ޅު ހައިކޯޓަށް ހުށަހެ ،ކުރުމަށްފަހު

ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން  41 )ހ(
ދަޢުވާގެ ޖަވާބު 
 ހުށަހެޅުން 

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

    )ށ(
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  .ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

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

  .އަޑުއެހުން ކުރިއަށްގެންދާނީއެވެމައްސަލައިގެ  ގެ ގޮތުން ދިނުމު

 )ނ(

   

ކެއް ހުރިކަމަށް ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަ) ނ(މިމާއްދާގެ 
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނިއްޖެނަމަ ލިޔުމުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރު  މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ފުރުޞަތެއް ދެވިދާނެއެވެ

 )ރ(

   

އަދި އެންމެ . ރާ ފަރާތަށެވެދެވޭނީ ދަޢުވާކު ތެއްގައިވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުޢަރީކޮންމެ ޝަ
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީުހގައި . ފަހު ފުރުޞަުތ ދެވޭނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށެވެ

ނޑިޔާރުންގެ އިޒުނަޔާ އެކީގައެވެ    .ވާހަކަދެއްކޭނީ މައްސަލަ ބަލާ ފަ

 ނުން ފުރުޞަތު ދި 42 )ހ(

     )ށ(  .ރުވެ ހުރިނަމަ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކާނީ ވަކީލެވެޒިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވަކީލު ހާ

ގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ ޚަޞްމަކު، އެހެން އޮތްނަމަވެސް މައްސަލާ ގައި )ށ(މިމާއްދާގެ 
ވަތަ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ނު، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަމިއްލައަށް ވާހަކަދައްކަން އެދިއްޖެނަމަ

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

 )ނ(

   

މައްސަލައިެގ  ،ން މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހުމަތީ  މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ
 ،މިގޮތުން. ވާނެއެވެއަންގަން ،ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްމައްސަލާއެކަން  ހުން ތާވަލުކޮށްއަޑުއެ

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

  
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ  43

 ފޮނުވުން  އަމުރު

ހުށަހެޅި ހެކިަތކާއި  ގައިުނވަތަ ޓްރައިބިއުނަލް ކޯޓުގައި ކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލާނީ ދަށުހައި
 .ދިފާޢުތަކަކީ އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ

)ހ( ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަ  44
ބެލުމުގެ އުޞޫލު 

 ގައިޓްރައިބިއުނަލް ުނވަތަ ، ގައި އެހެން ބުނެފައި އޮތުމަކީ ދަށު ކޯޓުގައި) ހ(މި މާއްދާގެ 
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނުވާ ހެކި، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް ހުރަސް އަޅާެނ 

 .ކަމެއް ނޫނެވެ

)ށ(   

ނޑިޔާރުންނަށް،  ކޯޓުގައިއެ މައްސަލަ ދަުށ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލާ ފަ
ލިއިރު، ނުބެލި ހުރި ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ެއ ބެ ގައިނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލް

ނުވަތަ  ލަޙަތު ބޮޑުކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ދަށުކޯޓުގައިޞްމައްސަލަ އަލުން ބެލުމުގެ މަ
ނޑައަޅައި، އެ މައްސަލަ  ގައިޓްރައިބިއުނަލް އަލުން އެ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް ކަ
 . ފޮނުވިދާނެއެވެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ބެލި ދަށުކޯޓަށްއެ  ބެލުމަށްޓަކައި،

)ނ(   

ވުމުގެ މައްސަލައެއް ފިޔަވައި ހައިކޯޓަށް ޚިލާފު ޞަކާއިޙްތިޞާ  ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ ކޯޓެއްގެ
ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމުގައި ޢަމަުލކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ 

މައުޟޫޢީ ގޮތުން  45  
މައްސަލަ ބެލުމުގައި 
ހައިކޯޓުން 
ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު
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  .ތަކަށެވެގޮ

ގައި ކަން އެ މައްސަލާ އެ މައްސަލައަކީ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލެންއޮތް މައްސަލައަކަށްވެފައި،
އަދި  އިވަނީ ފުރިހަމައަށްކަށަވަރުކޮށްދީފަ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ކޯޓުންހިނގާފައިވާ ގޮތް ދަށު

ނޑައެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލާކަމަށް  ކޮށްޞައްޙަ ގައި ޢަމަުލކުރަންޖެހޭ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ކަ
ނޑައަޅައި، މައްސަލަ ނިންމުން  . އުޞޫލު ކަ

)ހ(   

ލަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މައްސަލައަކީ، ދަށު ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް އަލުން ބަލަންޖެހޭ ގޮތަކަށް އޮތް އްސަލާއަލުން ފޮނުވައި، މަ

ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި ދަށުމައްސަލައެއްނަމަ އެ މައް
 .ތަޙުވީލުކުރުން

)ށ(   

ން، މަތީ ގައި މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ އަލުން ބެލުމު ދަށު
ނޑައެޅި ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުްނ ޤާނޫނީ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ދަށު  ހައިކޯޓުން ކަ

ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ދަށުޢަމަ
ރާ ސަބަބެއް ުހއްދަ ކު މި ޤަވާޢިދު ކުރުމަށްނިންމި ނިންމުމުގައި އިސްތިއުނާފުޙުކުމުގައި ނުވަތަ 

 .އޮތްނަމަ، އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެއެވެ 

)ނ(   

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

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

)ރ(   

ކޯޓަށް އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ދަށުްނ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  45ގެ ވާޢިދުމިޤަ
އުނަލުން ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބި ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ދަށު ވީލުޙުނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ތަ
މްކުރި ނުކުތާގެ ވާނީ އެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހައިކޯޓުން ޙުކުން ބަލަންމައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތު

  .ތަރަހައިގެ ތެރޭގައެވެ

ދަށުކޯޓުން ނުވަތަ  46 )ހ(
ޓްރައިބިއުނަލުން 
މައްސަލަ އަލުން 
ބެލުން 

މުޅި މައްސަލަކަމުގައި ނުވެފައި،  ކުރީްނ، ތަޙުވީލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ) ހ(އްދާގެ މި މާ
. ބަލާނީ ހަމައެކަނި އެބައެވެ މައްސަލައިގެ ބައެއްކަމުގައި ވާނަމަ ދަށުކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން

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

) ށ(    

ްނ އަލުން ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ތަޙުވީލުކުރާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ )ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  45ގެ ވާޢިދުމިޤަ
ކޯޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަންވާނީ އެ މައްސަލައެއްގައި ކުރިން ލަތައް ދަށުމައްސަ

/ ޤާޟީއެއްނޫން އެހެން  ންނުވަތަ ނިޔާވެރި ންޤާޟީ/ ޤާޟީނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި ކުމްކުރި ޙު
 . ންނެވެނުވަތަ ނިޔާވެރި ޤާޟީން

)ނ(    

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

)ހ( ހައިކޯޓުގައި  47
މައްސަލަ ހިންގުން 
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ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ) ތިރީސް( 30ކޯޓަކުންނަމަ، ގިނަވެގެން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރަށު ) ތެއްހަ(
 ނިޔާއެއް އިއްވަންޖެހޭ ބާވަތެއްގެކީ އަވަސް މައްސަލައަ .ނުވަންވާނެއެވެލިޔުންތައް ހައިކޯޓަށް ފޮ

 .އެންގިދާނެއެވެ ންށްވުރެ އަވަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓު މި މުއްދަތު މިއަ، މައްސަލައެއްނަމަ

ރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކު ރު ހުށަހެޅި ނުކުތާތައް ފިޔަވައި، އިސްތިއުނާފުއި ކުރި އިސްތިއުނާފު
އެމައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބެލުމުގައި  ގައި އާ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހެޅި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،މައްސަލާ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  . އެ ނުކުތާތައް ބަލައިނުދެވޭނެކަމަށް ހައިކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގައި ކަ

)ށ(   

ސްދުގައި ނުވަތަ ގަސަލައަކީ މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމުގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ މައް
ކުރުމުގެ  ވާ ޙައްޤަކުން އެފަރާތް މަޙްރޫމުދުގައި ނުވަތަ މީހަކަށް ލިބެންސްގައޮޅުވާލުމުގެ 

ުދގައި ހުށަހަޅާަފއިވާ ސްގަދުގައި ނުވަތަ އެ ޙައްޤެއް ލިބިދިނުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ސްގަ
މަ، އެމައްސަލަ އެގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައަކަށްވާނަ

 .ދިނުމަށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަށް ބަދަލު

)ނ(   

ނޑައަޅާ ތާރީޚާއި  ހައިކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައިވެސް އެޤަޟިއްޔާ ބެލުަމށް ހައިކޯޓުން ކަ
މަތީން އޭނާގެ  ލު އުޒުރެއްނެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެގަޑިއަށް މަޤްބޫ

  .ކުރެވޭނެއެވެ ލުތިބާ ހާޒިރުނުވިނަމަ، ދަޢުވާ ފޯމުބަދަލުގައި ފޮނުވާމީހަކު 

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

ން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަަދ ގައި އެހެ )ހ(މިމާއްދާގެ 
އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ދިގުމިނެއްގެ  ،ރުވޭތޯ ބެލުމަށްހާޒިއެފަދަ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ، ލަތެއްގައިޙާ

  .ލިބިގެންވެއެވެަފނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް  ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަބަލާ

 )ށ(

   

ވަަނ  38މައްސަލަތަކާއި މި ޤަވާޢިދުގެ  ކުރެވޭ  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާތިލު ) ހ( އްދާގެމިމާ
ކަން ހައިކޯޓުން އަލުން ހުށަހަޅާނަމަ، ބާތިލުކުރި މައްސަލައެއް ގެ ދަށުން ބާތިލު ކުރޭ) ށ(މާއްދާގެ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ފަނަރަ ( 15ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އެމީހަކަށް އެންގި
އެއް ދެވަނަ ފަހަރަކަށް މައްސަލަޅައިފިނަމަ، އެއަގައި ހުށަނުމި މުއްދަތުގެ ތެރޭ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  .ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 )ނ(

   

ވަަނ  38މައްސަލަތަކާއި މި ޤަވާޢިދުގެ  ކުރެވޭ  ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބާތިލު ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ން އަލުން މަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ) ނ(ގެ މިމާއްދާ މައްސަލަތައް ރޭގެ ދަށުން ބާތިލު ކު) ށ(މާއްދާގެ 

ން ހައިކޯޓަށް ދައްކަންޖެޭހ މަތީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 34ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ މިޤަވާޢިުދގެ 
  .ފީ ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެރެޖިސްޓްރޭޝަން 

 )ރ(

   

ންތިޚާބީ ޝަކުވާ ނުވަތަ އިންތިޚާީބ އި ،ގެ ދަށުން ބާތިލު ކުރެވޭ މައްސަލައަކީ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ޅޭ ގޮތަްށ ކަމަށް ބަލައި، އިތުރަށް ހުށަނުއެއެމައްސަލައެއް ދޫކޮށްލީ ،ކުށުގެ މައްސަލައެއްނަމަ

  .އެމައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމު ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ

 )ޅ(
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  ވަނަ ބައި ދިހަ 
ނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލިސް    ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު ހައިކޯޓުގައި ނޑިޔާރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ . މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނެއެވެ  ފަ ފަ
  .ވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްއޫ

 ޢާންމު މަޖިލިސް  49 

ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ހައިކޯޓުން
  .ތެއް ނިންމުންގޮ

   )ހ(

ކޯޓުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ހައި
  .ނިންމުން

   )ށ(

ނޑައެޅުން ވާ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންހައި    )ނ(  .ދާއިރާތައް ކަ

 މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާނެ މެދު ފެށުމާއި ދެ ޓާރމު ިނމުމާއި އަނެއް  ޓާރމު އަހަރުގެ 
  .އިންތިޒާމްކުރުން

   )ރ(

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނިންމުމަކުން ހަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތަްއ 
  .ހަމަޖެއްސުން

   )ބ(

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

   )ޅ(

ކަންކަްނ  އެހެނިހެްނ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ ކޯޓުގެ ދާޚިލީ
  .ކުރުން

     )ކ(

ނޑިޔާރުންނެވެހައިޢާންމު މަޖިލީހުގައި ތިބޭނީ  ގެކޯޓުހައި ޢާންމު މަޖިލީހުގެ . ކޯޓުގެ އެންމެހައި ފަ
ނޑިޔާރެވެހައިކޯޓުގެ  ނީ،ސަތު ބަލަހައްޓާރިޔާ   . އިސްފަ

ޢާންމު މަޖިލިސް   50 )ހ(
 ބޭއްވުން 

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

    )ށ(

ނޑިޔާރުންގެ ހާޢާންމު މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ފާސްވާނީ  އިއްތިފާޤުން ނުވަތަ ޒިރުވި ފަ
  .އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ

ޢާންމު މަޖިލީހުގެ   51 )ހ(
 ނިންމުން 

 ގައިރީ ރަޖިސްޓްހައިކޯޓުގެ ޢާންމު މަޖިލީުހގެ  ،ޢާންމު މަޖިލީުހގެ އެންމެހައި ނިންމުންތައް
ނޑިޔާރުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެއެ މަށްފަހު،މަޙްޟަރުކުރު   .މަޖިލީުހގައި ބައިވެރިވި ފަ

     )ށ(

  ވަނަ ބައި އެގާރަ     
  ގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް މަރުވުން މައްސަލާ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު  ،ހައިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި  52 )ހ(
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އަދި . ންގަންވާނެއެވެބި މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަން ރަޖިސްޓްރާރ އަށް އަދެންތި ،މަރުވެއްޖެނަމަ
 ،ބި މީހުންނަށް ދަޢުވާގައި މިހާރު ހިމެނެނީ އެމީހުންކަން އަންގައިގައި ދެންތިމައްސަލާ

ނޑިޔާރުންގެ  ން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާއެގޮތުގެމަތީ ފަ
  .ވެއެވެލީހަށް ލިބިގެންމަޖި

ފަރާތެއް މަރުވުން 

އެމައްސަލައެްއ  މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ނުވަތަ  ،ހައިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް
ކުރެވޭ  ލުތިމިގޮތުން ބާ. ލުކުރެވޭނެއެވެތިއެދަޢުވާއެއް ބާ މަރުވެއްޖެނަމަ ހުށަހެޅި އެންމެން،

އަކީ މައުޟޫޢީގޮތުން ވާރިސުންނަށް ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލައެއްނަމަ ވާރިސުން މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާ
ގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް އެމައްސަލައެއް އަލުން ބަލައި ،ހުށަހެޅުމުންއެއް ލަމައްސައެ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި    )ށ(
ހުރިހާ ފަރާތެއް 
 މަރުވުން 

އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ  ،އެއް ނުނިމެނީސްހައިކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ
. އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ ގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށްއެފަރާތެއްގެ ވާރިސުން ،ފަރާތްތައް މަރުވެއްޖެނަމަ

ން މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތުގެ ވާރިސުން އެކަން ރަޖިސްޓްރާރ އަށް މަތީ އަދި މިގޮތުގެ
ކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެްސ ލުތިރައްދުވާ ފަރާތުން އެމައްސަލައެއް ބާ މައްސަލަ ،ނާންގައިފިނަމަ

  .ފިޔަވަޅެއް އެޅުަމށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

 މަރުވިކަން އެންގުން    )ނ(

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

އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައްސަލާގައި ދެން ތިބި މީހުންގެ . އެވެރަޖިސްޓްރާރ އަށް އަންގަންވާނެ 
ނޑިޔާރުންގެ މަޖި ލީހަްށ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

މައްސަލަ ރައްދުވާ    )ރ(
 ފަރާތެއް މަރުވުން 

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

ކީ މައުޟޫޢީގޮތުން ވާރިސުންނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިދާެނ ލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާއަތިބާ
މައްސަލައެއްނަމަ އަލުން ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް 

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ރައްދުވާ  ލަމައްސަ   )ބ(
ހުރިހާ އެންމެން 
 މަރުވުން 

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

  ން ފިޔަވަޅުއެޅު 

ހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން، 
ހައިކޯޓަށް [ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ) 1( މިޤަވާޢިދުގެ ޖަުދވަލު  ،އި ޢަމަލުކުރާނީގަ ހާޒިރު ކުރުމު

   .އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ] މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

މީހުން ހާޒިރު  53  
 ކުރުން 

ހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ މީހުންނާއި، ހާޒިރުވެ ތިބޭ 
އަދި ހައިކޯޓަށާއި ހައިކޯޓުެގ . އިކޯޓުގެ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވާން ވާނެއެވެއެންމެން ހަ

  .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙުރުމަށްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ

  

  

ރުމަތް ޙުކޯޓުގެ 
 ރައްކާތެރި ކުރުން 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

21 ޞަފުޙާ    

ވާލުވެ އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ އަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއް ހިންގުމާ ޙަ
ހުރި ފަރާތަކުންވިޔަސް ހައިކޯޓުން އަންގާ އެންގުމަށް ނުވަތަ ކުރާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރި ވުމަކީ 

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

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

 54 )ހ(

  

ހައިކޯޓުގެ އަމުރަށް 
ނުކިޔަމަންތެރިވާ 
ފަރާތްތަކާ މެދު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

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

މިއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އަދަބު  88 ،87 ،85ކޮށްފި މީހަކަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ޢަމަލެއް
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަ   .ށް ލިބިގެންވެއެވެކަ

 )ށ(

   

ޒިރު ކުރެވިފައިާވ ހާހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 
މީހުންގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ މީހާ އޭނާގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްނުލައި، ހައިކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް 

ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ 
ނޑިޔާރުންގެ އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ،  ސަބަބަކާހުރެ ފަ

ލު ކުރުމުގެ އިތުރަށް، އޭނާ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ނުބެލޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެ ދަޢުވާ ބާތި
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  76ގެ ) ޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުދިވެހިރާއް( 2010/22ނަންބަރު  ޤާނޫނު

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަ

 )ނ(

   

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

ަވަނ  51އްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ގަމަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ހިނ
ޒިރުގައި ހާއާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ ޣައިރު ) ޅ(މާއްދާގެ 

ވަނަ  76ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު ( 2010/22ނަންބަރު  ނުޤާނޫ ޙުކުމްކޮށް، 
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް މާއްދާގެ  ދަށުން އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެބަޔަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

 )ރ(

   

ގެ ޝަރީޢަތުގެ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ހައިކޯޓު) ރ(އާއި ) ނ(މި މާއްދާގެ 
ނޑިޔާރުންނަްށ ހާމަޖިލީހަށް  ޒިރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 2010/22ނަންބަރު  ޤާނޫނުނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، 
މީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު އެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  76ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު(

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .ކަ

 )ބ(

   

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދޮގުހެކި ދީފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ދޮުގ  އެއްވެސް  ހައިކޯޓުން ހިންގާ
ގޮތުެގ  ހުވާކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި މީހަކަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގައިވާ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .މަތީން ވަގުތުން އަދަބު ކަ

 )ޅ(

  

ދޮގު ހެކިދޭ 
މީހުނާމެދު ޢަމަލު 
 ކުރާނެ ގޮތް 

  



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

22 ޞަފުޙާ    

  ވަނަ ބައި ތޭރަ 
  ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް 

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

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

 55 )ހ(

  

 ޙުކުމް ކުރުން 

ުވން އިއް ޙުކުމް ،ްނ ޙުކުމް އިއްވާނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިނަމަމަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ ) ހ(މާއްދާގެ  މި
  .   ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެއޮންނާނެ ދުވަސް މައްސަލާ

 )ށ(

   

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

ޝަރީޢަތްތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް އިއްވަންވާނީ ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފަިއވާ 
   .މަޖިލީހެއްގައެވެ

 )ނ(

   

ނޑައަޅަންވާނީ އެޤަޟިއްޔާއެއް ބެލި  ކޮންމެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައިވެސް ހައިކޯޓުން ބަލާ  ޙުކުމް ކަ
ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ    .ންނެވެބޭގޮތެއްގެ މަތީއަޣުަލބިއްޔަތު ލިފަ

 56 )ހ(

  

ޙުކުމް 
ނޑައެޅުމާއި  ކަ
ތަފާތުވީ ރައުޔާއި 
 ސަބަބު ބަޔާންކުރުން 

ނޑިޔާރުންގެ މަތީ ގައިވާގޮތުގެ ) ހ(މިމާއްދާގެ  ނޑައަޅަންޖެހޭ ޙުކުމާމެދު މައްސަލަ ބެލި ފަ ން ކަ
ލިޔެ  ޔާއި ސަބަބު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގައި އު ރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެނަމަ އެތަފާތުވި ރަ

 .ޔުވެސް އިއްވަންވާނެއެވެއުއަދި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުމުގައި ތަފާތުވި ރަ. ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 )ށ(

   

ކުށެއް ނުވަތަ އޮޅިގެން  ހިސާބުޖެހުމުގަިއ އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގައިވާ އިމްލާ
ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ ތަފާތުވީ ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ތަނެއް އިޞްލާހުކުރުން ފިޔަވައި ހައިކޯޓުގެ 

  .ރައުޔަކަށްވިޔަސް ޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ

  
57 

  

ޙުކުމަށް ބަދަލު 
 ނުގެނައުން 

ތަފާތުވީ  ،އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ އަޞްލެއް ،ހައިކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް
  .މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ދޭންވާނެއެވެއެ ،ޔާއެކު އުއޮތްނަމަ އެރަ ޔެއްއުރަ

  
58 

  

ލު ޞް ޙުކުމުގެ އަ
 ދޫކުރުން

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

  
ކޯޓުގެ ނިންމުން  59

 ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން 

 ،ލަސްނުކޮށް ދަށުކޯޓުތަކްަށ ،ހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
  .ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ

  
60 

  

ޙުކުމް ދަށުކޯޓުތަކަށް 
 އެންގުން 

ގައިވާ ގޮތުގެ ) ރ(ގެ ވަނަ މާއާްދ 143އަސާސީގެ ނޑައަޅައި ޙުކުމް ތަކަށް ޤާނޫނުހައިކޯޓުން ކަ
ނޑައަޅާ ޙުކުމަކާ ޚިލާފަށް، އެފަދަ އެހެން  މަތީން ދަށުކޯޓުތަކުން ޢަމަލު ކުރުމާއިއެކު، ހައިކޯޓުން ކަ

  .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ މްއްޔާއެއްގައި ދަށުކޯޓަކުން ޙުކުޤަޟި

  
61 

  

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަށް 
ދަށުކޯޓުތަކުން 
 ތަބާވުން 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

23 ޞަފުޙާ    

  ވަނަ ބައި ސާދަ 
  އްތައް އެހެނިހެން ކަންތަ 

ހައިކޯޓުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ޤަޟިްއޔާތައް ހިންގާނީ ހުޅުވާލެިވފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ 
  . މަޖިލީހެއްގައެވެ

  62 )ހ(

  

ހުޅުވާލެވިފައިވާ 
މަޖިލީހެއްގައި 
 ޝަރީޢަތް ކުރުން 

ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަންނަނިވި ސަބަބު ތަކުންކުރެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ޓަކައި، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިަފއިނުވާ މަޖިލީހެއްގައި ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ސަބަބަކަށް

  .ގެންދެވިދާނެއެވެ

މުޖްތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫލުތައް ހިފެހެއްޓުން، ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ އަމަން އަމާންކަން  -1
  .ޤާއިމުކުރުން، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ ނުދިނުން

ޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުދީންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުން، ނުވަތަ މީހަކު ހުށަހެ -2
 .ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގައިފިނަމަ، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް  -3
  .ހަކުން މިންޖުވުންއެޅިދާނެ ހުރަ

    )ށ(

 ،ފުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ގޮތްުނޞާއިން ،ހައިކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއްގައި
 ،މަތީން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެމައްސަލާ

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

  63 )ހ(

  

 ން ހާޒިރުކުރުން ހެކި

ރުކުރަން ހާޒިހުށަހަޅާ މައްސަަލ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހެކިން  ،މައްސަލަ ހުށަަހޅާ ފަރާތުން
މަ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ހެކިންގެ ފުރިހަ ރުކުރަން ހާޒި  ،ބޭނުންނަމަ 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

    )ށ(

ރުކުރަން ބޭނުންވާ ހާޒި  ،ރުކުރަން ބޭނުންނަމަހާޒިކޯޓަށް ހެކިން  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 
  .ހެކިންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

    )ނ(

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

  .އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ

    )ރ(

 ،ބޭރުގައި ނެގުމަށް ގައި އުޅޭ މީހުންގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން ބޭރު ތަ ރާއްޖެއިްނދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަ
  .އަމުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި
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ކޯޓުން ބޭރުގައި 
 ހެކިބަސް ނެގުން 

    )ހ(  .ގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދުންއެފަދަ އަމުރަކަށް މައްސަލާ



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

24 ޞަފުޙާ    

ްނމެހެން ބޭނުން މީހުންގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކޯޓަށް އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ކޮ
  :ރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާމީހާހާޒި

ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޚަރަދު ބޮޑުކަމުން  ހާލަތުއްޙީ ޞިހުރިތަނުގެ ގޮތުން ނުވަތަ  .1
 .ރުވެވެން ނެތުންޒިހާ

  .ޢުމުރުގެ ގޮތުން ޙާޟިރުވެވެން ނެތުން .2

    )ށ(

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

އަދި . ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ނެގުމުގެ އަމުރު  ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް
ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއް 64މި ޤަވާޢިދުގެ  ،އިކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުންދަނިކޮށްހަ

ނޑައަޅާ  ،ކޯޓަށް  ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ރާތެއްގެ ހެކިބަސް ވަގުތުންފަދަ ފަ ހައިކޯޓުން ކަ
ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ޓެލެފޯނުފަދަ  ،ރުގައިޒި ހާފަރާތެއްގެ  މުވާސަލާީތ ކޯޓުން ކަ

ނޑިޔާރުންގެ  ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް މައްސަލަ ބަލާ ފަ
  .މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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 ހެކިބަސް ނެގުން 

ގާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ހެކިދޭ މީހުން ހެކިދޭން ފަށަންވާނީ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ން ހި ގައިހައިކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މި ޤަޟިއްޔާގައި . [ކުރުމަށް ފަހުގައެވެއަންނަނިވި ހުވާ 

އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި، އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދު 
  .]ގަންދީ ހުވާކުަރމެވެهللا ބުނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް މާތް 
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 ހެކިންގެ ހުވާ 

ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ދަށުކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހަކު، ނުވަތަ ހައިކޯޓުން ހިންގާ 
ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރި މީހަކު، ހައިކޯޓުން ޤަބޫލު ކުރާފަދަ ކަފާލަތެްއ 

ގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުން އެމައްސަލައަކާ މެދު ނަޒަރު ހިންގުމު
  .ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި، އެމީހަކު ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ، ހައިކޯޓުގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ
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 ކަފާލަތުގައި ދޫކުރުން

ދަށުކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމާމެދު، ނުވަތަ އެފަދަ ކޯޓަކުން ކުރާ އަމުރަކާމެދު 
ބިއުނަލަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާމެދު ކަމާބެޭހ ނުވަތަ ޓްރައި

ފަރާތަކުން ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެޙުކުމެއް ނުވަތަ އެ 
ނަމަެވްސ . އަމުރެއް ތަންފީޒު ނުކޮށް ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މިގޮތަށް ހައިކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނީ، އެޙުކުމަކާމެދު ނުވަތަ އެ އަމުރަކާމެދު ނަޒަރު ހިންގުމަށްފަހު، 
އެކަމެއް ތަންފީޒު ނުކޮށް ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުން ރަނގަޅު ކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެނިއްޖެ 

  .ހިނދެއްގައެވެ
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ތަންފީޒު ކުރުން 
 ފަސްކުރުން 

އެ ދަޢުވާއަކާ ގުޅުމެއްހުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަކި  ،އެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކުންހައިކޯޓަށް ދަޢުވާ
ފަރާތަކުން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ހައިކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދިއްޖެނަމަ 

އެފަދަ އަމުރެއް ، ނުވަތަ ހައިކޯޓްަށ ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމާމެދު ހައިކޯޓުން ނަޒަރު ހިންގުމަށްފަހު
ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި އެފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަްށ  ންޖެހޭ ކަމަށްނެރެ

  .ލިބިގެންވެއެވެ
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ވަގުތީ އަމުރު 
 ނެރުން 

ނޑައެޅުމުގައި މިޤަވާޢިދުގައި  ،ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަަލތައް ބަލައިގަތުމާއި ޙުކުމް ކަ
ނޑިޔާރުންގެ  އެކަމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް  ،މާވެއްޖެނަމަހިމެނިފައިނުވާކަމެއް ދި ނިންމާނީ ހައިކޯޓުގެ ފަ

މިޤަވާޢިދުގައި  70 )ހ(
ނުވާކަމެއް 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

25 ޞަފުޙާ    

ދިމާވެއްޖެނަމަ     .ނެވެޢާންމު މަޖިލީހުން
 ޢަމަލު ކުރާނެގޮތް 

ނޑިޔާރުންގެ މަތީ ގައިވާ ގޮތުގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   ން މި ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމާމެދު ހައިކޯޓުގެ ފަ
ޤަވާޢިދަށް  ،ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކޮށް މި އެކަމެއް ނިމުނުގޮތް  ،ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަޢާންމު މަޖިލީުހން 

  .ގެނެވުނު ބަދަލު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ޝާއިޢުކުރުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 )ށ(

   

ފައިވާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހައިކޯޓަށް  ހުށަހެޅި
ނޑިޔާރުންގެ  ހިންގުމުގައި މިޤަވާޢިދަށް ޢަަމލުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލައެއް ބަާލ ފަ

  .މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 71 )ހ(

  

 އިސްތިސްނާ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ) ހ(މިމާއްދާގެ  އިން މައްސަލަ ބަލާ ފަ
ނޑައެޅުމުން،އެ ގައި ހިމެނޭ މައްސަލާ އެކަން މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަ

  .ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކީ ރެޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 )ށ(

   

އަންނަނިވި ބަސްތަކާއި ޢިބާރާތް ތަކުެގ އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާނަމަ، މި ޤަވާޢިދުގެ ޭބނުމަށްޓަކައި 
  .ންނެވެއޭގެ މާނަ ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީނީ، ތިރީގައި މާނަ ކުރެވޭ 

 
72 

 

 މާނަ ކުރުން 

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

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ވިޔަސް ދިވެހިޓްރައިބިއުނަ
އަސާސީއާއި ޝަރުޢީ އުޞޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނު

  .ދަކާ ޚިލާުފވާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދޭ އެދުމަށެވެޢިވާޤަ

 )ހ(

   

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައިކޯޓުން ބަލައިގަންނަ މައްސަލަތަކުގެ  ]ދަލުވުްނއިބްތިދާއީ ބައް[
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެކުރިން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި، 

  . ރެޖިސްޓްރާރ ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކަށެވެ

   )ށ(

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ހައިކޯޓަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ] ދަށުކޯޓު[
  .ކޯޓުތަކަށެވެ

   )ނ(

ވަތަ އެއިން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަށުކޯޓަކުން ނިމިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ުނ] ކަމާބެހޭ ފަރާތް [
ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ އެއިން ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ނުވަަތ 

ފޯރާ ކޮންމެ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން، އެނިންމުމުގެ ސީދާ އަސަރު 
ނޑައެޅޭ އަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ފަރާތަކަށާއި ޤާނޫނު ން ބެލުމަށް ކަ

  .މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާލިބޭ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ އެމައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތަކަށެވެ

   )ރ(

ްނ ކަމާބެހޭ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 25 ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤަވާޢިދުގެ] މައްސަލަ[
  .ވެފަރާތަކުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށެ

   )ބ(

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

   )ޅ(



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

26 ޞަފުޙާ    

  .ހަމަޖެއްސުމަށެވެ

މިލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮން ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައި ] ދަޢުވާލިބޭ] ދަޢުވާކުރާ] [މީހަކު ] [އޭނާ[
  .ވިޔަސް އެލަފުޒު ތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢު މާނައާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ 

   )ކ(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

27 ޞަފުޙާ    

  )1(ލު ޖަދުވަ 
  ދު ޤަވާޢި  ޒިރު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެހާހައިކޯޓަށް މީހުން 

  

ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  156ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ، މިއީ

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

ބާރުގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ތަންޒީމުކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ 

ހައިކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ [މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ . ޤަވާޢިދެކެވެ

  . އެވެ ]ޤަވާޢިދު

 ތައާރަފު  1  

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރު ކުރަންޖެހޭ 

މިއަމުރުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ . މުރެކެވެވަކިފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ފޮނުވޭ އަ

  .މަޢުލޫމާތު ހިމެނެންވާނެއެވެ

 .ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ނަން .1

 . ހާޒިރުވާންވީ މީހާގެ ދާއިމީ އަދި ވަގުތީ އެޑްރެސް .2

  .ހާޒިރުވާްނވީ ތަން .3

  .ހާޒިރުވާންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި .4

  .ހާޒިރުވާންޖެހޭ ސަބަބު .5

ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ   2 )ހ(
 އަމުރު

ތަކުގެ އިތުރުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ކޮންމެހެްނ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގަ) ހ(މިމާއްދާގެ 

އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތައް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރުގެ ނުފުށުގަިއ 

  .ހިމެނިދާނެއެވެ

    )ށ(

ނޑައެޅިފައިވާ ހައިކޯޓުން ފޮނުވާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަ މުރު ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކު އަމުރުގައި ކަ

 . ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ އެއަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތަނަށް ، ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް 

)ހ( ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން  3

ތަނަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވީކަމުގައި ބެލެވޭނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ 

  .ހާޒިރުވެ، އެއަމުރު ކަމާބެހޭ ހައިކޯޓުގެ މުވައްޒަފާއި ހަވާލު ކުރުމުންނެވެ

    )ށ(

ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ގަޑިއަށް މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި

އަށް ހާޒިރުނުިވ ގަޑި ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިއްޖެނަމަ، ލުޞިޙާހާޒިރުކުރެވޭ ބޭނުން  އެފަރާތެއް ކޯޓަށް 

ރުފިޔާއިން، ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބާރު ) އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް. (ރ150/-ކޮންމެ ފަހަރަކު 

) ނ( ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް   
އަންގާފައިވާ 
ގަޑިއަށް 
 ހާޒިރުނުވުން 
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  .ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ރާތުން ހާޒިރު ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދަޢުވާކުރާ ފަ

ޤަވާޢިދުގެ  ގެގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު، ހައިކޯޓު) ނ(މިމާއްދާގެ ، ނުވެއްޖެނަމަ

  .ން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 48

 

 )ރ(

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް   
އަންގާފައިވާ 
ގަޑިއަށް ދަޢުވާކުރާ 
ފަރާތުން 
 ހާޒިރުނުވުން 

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހާޒިުރ ހައިކޯޓަށް 

ޤަވާޢިދުގެ  ގެގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުމާއެކު، ހައިކޯޓު) ނ(މިމާއްދާގެ ، ނުވެއްޖެނަމަ

  .ން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެމަތީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 56

 

 )ބ(

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް   
އިވާ އަންގާފަ

ގަޑިއަށް ދަޢުވާލިބޭ 
ފަރާތުން 
 ހާޒިރުނުވުން 

އެމީހަކު  ޖޫރިމަނާކުރެވިފައިވާކަން  ، ގެ ދަށުން މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ) ނ(މިމާއްދާގެ 

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

  . އެވެހައިކޯޓަށް ދައްކަންވާނެ

 

 )ޅ(

   

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

އެދި ކަމާބެހޭ ފަރާތައް ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު  ފިޔަވަޅު އަޅަިއދިނުން ގެ ދަށުން ) ހ(މާއްދާގެ 

  . ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ކ(

ގޮތެއް  ފޮނުވުމުން، އެ އަމުރުގައި ނުހިފައިފިނަމަ އެކަން ހިގާފައިވާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު 

  .ބަލައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް   4 
އަންގާ ފޮނުވާ 
އަމުރުގައި ނުހިފުން 

ަފރާތް  ފަރާތަކީ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާއި ހަވާލުނުވި 
ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  3ކަމުގައިވާނަމަ، މިޤަވާޢިދުގެ 

  . ކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  )ހ(

ފައިާވ މައްސަލަ ރައްދުާވ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާއި ހަވާލުނުވި ފަރާތަކީ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި

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

  .ޢަމަލު ކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

) ށ(  

ޔާން ގައި ބަ) ށ(އާއި ) ހ(ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާއި ހަވާލުނުވި ފަރާތަކީ މިމާއްދާގެ 

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

ވަނަ މާއްދާެގ  88 ،87 ،85 ޢުޤޫބާތުގެ ގޮތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން، ޤާނޫނުލް

  .ވެގެ ދަށުން އެމީހަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެ) ހ(

  )ނ(

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ފަރާތަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ފޮނުވާފައިވާ އަމުރު  )ހ( ހާޒިރު ވެވެން  5
ނެތްނަމަ ސަބަބު 
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އަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ  ލިބިފައިވަނިކޮށް، މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން 

ގަޑި  ،ށް އަންގާފައިވާތަނަށް ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އަމުރުގައި ހާޒިރުވުމަ

ލިޔުމުން ނޫންގޮތަކަށް މީހަކު . ޖެހުމުގެ ކުރިން އެކަން ހައިކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންވާނެއެވެ

ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަކަމުގައިވާނަމަ އެފަރާތުގެ އައިޑެންޓިޓީ 

ހާޒިރުވެވެން ނެތް ސަބަބު ، އިތަފްސީލާ އަންގާފައިވާ އަމުރުގެހާމަކުރުމާއެކު ހާޒިރުވާން 

 . ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

އެންގުން 

ލިޔުމުން ނޫންގޮތަކަށް މީހަކު ހާޒިރުވެވެން ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަފަރާތުން 

  .ހުށަހަޅާ މަޢުލޫާމތު ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރަންވާނެވެ

    )ށ(

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

  .ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ނ(

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

)ހ(   .ތިމާ ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވުން    

   )ށ(  .ތިމާ ނުހުރެ ނުވާފަދަ މީހަކު ބައްޔެއްވުން

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

)ރ( . ރެވޭފަދަ މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް މެދުވެރިވުްނމި ނޫންވެސް ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކު    

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

ގައިވާ ސަބަބު ކަމަށްވާނަމަ، ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ހޮސްޕިޓަލަުކން ނުވަތަ ޞިއްޙީ ) ށ(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) އް ދޭ( 02ނޫން  ޕޯޓެއް ރަސްމީ ބަންދުރި މަރުކަޒަކުން ދޫކުރާ މެޑިކޯ ލީގަލް

  .  ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ބަލިވެގެން ކޯޓަށް  7 )ހ(
ނަމަ ނު ޒިރުނުވެވުހާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުން 

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

ނޑު އޮންނަންވާނެއެވެއިސްފަރާތެއްގެ ސޮ   .ޔާއި، އެތަނުގެ ތައްގަ

)ށ(  

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

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

ފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ނުވަތަ މިޤަވާޢިދުގަިއ ލިޔުމާއެކީގައި، އެސަބަބެއް މެދުވެރިވެ

ބަލިވުން ނޫން  8 )ހ(
އެހެން 
ކަމެއްދިމާވެގެން 
ކޯޓަށް ހާޒިރު 

ވެވިއްޖެނަމަ ނު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ 



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

30 ޞަފުޙާ    

ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ޞައްޙަކަން ޔަގީންކޮށްދީފައިވާ ބަޔާން، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން   05ކަ

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ) ފަހެއް(

ލިޔުން 

ހުށަހަާޅ  ގެ ގޮތުންރިވެފައިވާކަން އަންގައިދިނުމުގައި ބަޔާންކުރާ، ސަބަބު މެދުވެ) ހ(މި މާއްދާގެ 

ލިޔުމަކީ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތަކުން އެފަދަ ސަބަބެއް 

  .ށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެމެދުވެރިވެފައިވާކަން އަންގައިދިނުމަ

  )ށ(

ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހަވާލު ކުރެވެން އޮތްނަމަ، އަމުރު 

 .  ހަވާލުކުރާނީ ސީދާ އެމީހަކަށެވެ

)ހ( ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ  9
އަމުރު ރައްދު 
ކުރުން 

މަކު އޭނާގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަކީލަުކ ޞްލައެއްގެ ޚަހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ

މަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވާ އަމުރު ޞްއެޚަ ،ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާފައިވާނަމަ

މަކަށް ޞްމުގެ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތާއި ހަވާލުކުރުމުން އެޚަޞްއެޚަ

  . ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ ދުކުރެވުނީއަމުރު ރައް

    )ށ(

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވޭނެކަމަށް ދީފައިވާ  ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް 

ދިރިއުޅޭ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިާވ މީހަކު، އަމުރުގައިވާ ފަރާތް އެ އެޑްރެހުގައި  ،އެޑްރެހުގައި

ޖެނަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ފަރާތަށް އަމުުރ ދިރިއުޅޭކަމަށްބުނެ އަމުރާ ހަވާލުވެއް

  . ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ ރައްދުކުރެވުނީ 

    )ނ(

ކޯޓަށް  ،ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ގައިވާ) ނ(، )ށ(، )ހ(މި މާއްދާގެ 

ގޮތެއްގައި  އިވާ ފަރާތް ޢާންމު ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގަ

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

އަމުރު ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ގޮތަށް އެއިން ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމުން، ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދު 

  .ކުރެވުނީ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

    )ރ(

މެއްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ޞްމަކު ނުވަތަ ޚަޞްއިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޚަހަ

ށް ވުމަފައިވާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުހާޒިރުވުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލު ހަމަޖަްއސާ

ވަނަ  4 ވަނަ މާއްދާއާއި 3ފޮނުވާ އަމުރާއި ގަސްދުގައި ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ، މިޤަވާޢިދުގެ 

  .މަލުކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެޢަގޮތަށް  މާއްދާގައިވާ

    )ބ(

ލާއި ކޮޕީގައި ސޮއިކޮށް ޞްހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހަވާލުކުރި ފަރާތާއި، ހަވާލުވި ފަރާތް އަމުރުގެ އަ

  . ނަމާއި ތާރީޚާއި ގަޑި ލިޔަންވާނެއެވެ

    )ޅ(



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
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ހާޒިރުވުމުގެ އަމުުރ  ގެ މަތީން ގައިވާ ގޮތު) ނ(، )ށ(، )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  9މި ޤަވާޢިދުގެ 

ހަވާލުކުރެވިފައި ވަނިކޮށް، އަމުރުގައިވާ ފަރާތުން އަމުރު ރައްދުވިކަމަށް އިންކާރު ކުރާ ޙާލަތުގައި، 

ބުނުމެއްކަން  ބުނާ ބުނުމަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ކޯޓުގެ ފަރާތުން އަމުރު ހަވާލުކުރަން ދިޔަފަރާތުންހައި

 . ނުމަކީ އެފަދައިން ބުނާފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެސާބިތު ކޮށްދި

ހާޒިރުވުމުގެ  10 
އަމުރު 
ރައްދުވިކަމަށް 
އިންކާރު ކުރުން 

ނޑުގައި ނުވަތަ  ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހާއަކީ ކަ

މީހުންނަށް  އިއުޅަނދެއްގަ ކަމަށްވާނަމަ، އެ  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއްގައި އުޅޭ މީހެއް

ފެންނާނެ ތަނެއްގައި ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހިއްޕުމުން، އެ މީހަކަށް އަމުރު ސޭހައިން ފަ

 .ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ ރައްދުކުރެވުނީ 

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

ނޑުމަތީގައި އުޅޭ މީހަކަށްވާނަމަ އެމީހަުކ ހައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކީ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކަ

މަސައްކަތްކުރާ އުޅަދުގެ ކަންތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކަށް އެމީހަުކ 

ފަރާތުން ކޯޓަށް އަދި އެ. ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އަންގާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނީއެވެ

ކަމުގައި  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ ހަވާލުވުމުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ

  .ބެލެވޭނެއެވެ

    )ށ(

ފަރާތަކީ ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިންގެ މީހެއްނަމަ، ިމ  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވާ

 ރާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ނުވަތަ އެ މީހަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކު 9ޤަވާޢިދުގެ 

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

)ހ( 12 ފުލުހުން ނުވަތަ 
ސިފައިންނަށް 
 އަމުރު ރައްދުކުރުން 

މުރު ފޮނުވާނީ، އެ މީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް އަ

އަދި އެފަދަ އިދާރާއެއްެގ . ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކަށެވެ

ން ބެލެވޭނީ މުހަވާލުގައިވާ މީަހކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފޮނުވާ އަމުރާއި އެ އިދާރާއިން ހަވާލުވު

  .ކަމުގައެވެ ރު ރައްދުކުރެވުނީ ފަރާތަށް އަމު  އަމުރު ރައްދުވާ

)ހ( 13 ބަންދުގައި ތިބޭ 
މީހުންނަށް އަމުރު 
ރައްދުކުރުން

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ މީހަކު 

ށް ކޯޓަށް ބަންދުކުުރމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަކުން އެމީހާއަ

  . ހާޒިރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑި، އަދި ސަބަބު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

   )ށ(

ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން، އެ މީހަކު 

ވެފައިވާ އިދާރާއަކުން، އެއަމުރުގައިވާ ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލު

  .ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެމީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

   )ނ(



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
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ބަންދުގައި ނުވަތަ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް 

ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކާ ހަވާލުވެފައިވާ އުޒުރުވެރިވާނަމަ، އެމީހަކު ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ހައްޔަރު

  . އިދާރާއަކުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހައިކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

)ރ(   

ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކު ހުރީ ނުވަތަ 

 ،ގައި ނަމަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްންވާ ރަ ދިރިއުޅެނީ ހައިކޯޓުން އެމީހަކު ހާޒިރު ކުރަން ބޭނު

 ،ރަށުގެ އެމީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު ހުރި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ

 . ރަށުކޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ

)ހ( 14 

 

މައްސަލަ 
ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް 
ނޫން އެހެން 
ރަށެއްގައި ހުރި 
މީހަކު ހާޒިރުކުރުން 
 

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

އެމީހަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު ހުރި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ރަށުއޮފީސް ނުވަަތ 

ނޑައަޅާފައިވާ ރަސްމީ އިދާރާ  ސަރުކާރުން އެރަށެއްގެ އިދާރީ ހިންގުން ބެލެހެއްޓުމަށް ކަ

  .ވެމެދުވެރިކޮށެ

    )ށ(

ހުރީ ރިސޯޓެއްގައި ނުވަތަ އެފަދަ ތަނެއްގައި ނަމަ،  ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވާފަރާތް

އެމީހަކު ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރާނީ އެމީހަކު ހުރި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގެ މެނޭޖްމެންޓް 

  .  މެދުވެރިކޮށެވެ

     )ނ(

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

  .އެއަމުރު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ރައްދުކޮށްދޭންވާނެއެވެ، ފަރާތަކަށް ފޮނުވުމުން

    )ރ(

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

  . ފޮނުވާ ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެކެވެހައިކޯޓުން  ،އަމުރަކީ

    )ބ(

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

  .މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަޅާނީ ހައިކޯޓުންނެވެ

    )ޅ(

އްދުކުރާނީ ހައިކޯޓުގެ ފަރާތުން ކޯޓުގެ ހައިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ފޮނުވޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރަ 

ނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ   . މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ހައިކޯޓުން އެކަމަށް ކަ

)ހ( 15 

 

އަމުރު ރައްދުކުރާ 
ފަރާތް 

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

ކުގައި، އަމުރު ރައްދުކުރިކަމަށް ސޮއިކުރުވާފައި، އެއިން ފަރާތަކުްނ އަމުރު ރައްދުކުރާ ޙާލަތްތަ 

ކަމަށް  ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ،ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ

  .ބެލެވޭނެއެވެ

    )ށ(



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
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މެ މަޞްލަޙަތު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުމަކީ، އެން

ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، އެމީހަކު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް 

ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 

އި ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގެ ބާރުލިބިފައިވާ އެހެން އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ބަންދުގަ

 . ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

)ހ( 16 

 

ބަންދުގައި 
ބަހައްޓައިގެން 
ހާޒިރުކުރުން 

ގެ ދަށުން އަމުރު ނެރުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ) ހ(މި މާއްދާގެ 

  . ކަންތައްތަކަށެވެ

އް ކުރިން ފޮނުވި، މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ދަޢުވާއާ ގުޅިެގން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެ  .1

  އެ އަމުރަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން 

ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވާނެ ނުވަތަ  ،ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ. 2

  .ފިލާފާނެފަދަ ފަާރތެއްކަމަށް ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވުން

   )ށ(

، ށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުރެއް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުމުންދަ ގެ )ހ(މިމާއްދާގެ 

އެއަމުރު ލިބޭ އިދާރާއަކުން، އެ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް، އަމުރުގައި ހާޒިރުކުރުމަށް 

ނޑައަޅާ ތަނަކަށް ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ   .ބަޔާންކުރާ ފަރާތް ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓުން ކަ

)ނ(   

މަކު ނުވަތަ އެއިން ފަރާތެއްގެ ވަކީލު ނުވަތަ ޞްހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޚަ

ބަދަލުހަމަޖައްާސފައިވާ ފަރާތަކުން ހައިކޯޓަށް ދީފައިވާ އެޑްރެސް ބަދަލުވާނަމަ، އެ އެޑްރެހަކަށް 

އިކޯޓަްށ ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން އެކަން ހަ) އެކެއް ( 01ބަދަލުވުމުގެ ލަސްވެގެން 

 . އަންގަންވާނެއެވެ

)ހ( 17 އެޑްރެސް ބަދަލުވުން 

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން ހައިކޯޓަށް ނޭންގުމުގެ ) ހ(މިމާއްދާގެ 

 16ސަބަބުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެއިން ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ 

  .ށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެވަނަ މާއްދާގެ ދަ 

)ށ(   

ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 

މަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ޢައެފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގައި ، ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ

  . ށެވެގޮތަ

 18 ރާއްޖޭއިން 
ބޭރުގައިވާ 

ކަށް އަމުރު ފަރާތަ
ރައްދުކުރުން 

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އެނގޭނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް 

  .ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރަޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓުން ފޮނުވާނީއެވެ

   )ހ(



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

34 ޞަފުޙާ    

ތް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ނޭނގޭނަމަ، އެމީހަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާ 

  . އަމުރު ފޮނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ 

ްނޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ޤައުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއް ހުރިނަމަ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަ  .1

 .އަމުރު ރައްދުކުރުންފަރާތަކަށް އެއޮފީހެއް މެދުވެރިކޮށް އެ

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ  .2

  .ކޯޓެއް މެދުވެރިކޮށް، އެފަރާތަކަށް އަމުރު ރައްދުކުރުން

   )ށ(

މަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ޖެހިއްޖެނަ

އެމީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން، އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރަން ހިނގާނެ ޚަރަދު ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާގެ 

  .ގޮތުގައި ހައިކޯޓުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

   )ނ(

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

  .ވިފައިވާ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާއިންނެވެގައި ބަޔާންކުރެ) ނ(

   )ރ(

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

ޢަމަލުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ހައިކޯޓުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

  .އެފެއާޒަށެވެ

)ބ(   

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއްގެ  މައްޗަްށ  18މި ޤަވާޢިދުގެ 

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރޭނީ

  .  ކޮންމެހެން ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމުގައި ވާނަމައެވެ

 19 ރާއްޖެއިން 
ން ބޭރުގައިވާ މީހު 

ކޯޓަށް 
ހާޒިރުކުރެވޭނެ 
ޙާލަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މީހަކު ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ،  18މި ޤަވާޢިދުގެ 

ނޑައެޅުމުގައި އޭނާ ހާޒިރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ  .ހާޒިރުާވންޖެހޭ މުއްދަތު ކަ

 20 

 

ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގަިއ  ކުމަޞްދާ މައްސަލައެއްގެ ޚަހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުްނ

ހަމަޖައްސާފައިާވ ފަރާތް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ރައްދުކުރެވިފައިވާ އެހެން 

ފަރާތަކުންވެސް އެފަރާތް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ފުރައިގެން 

 . ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ ،ކޯޓުގެ ހުއްދަހައި ދާންވާނީ

)ހ( 21 ކޯޓުގެ ހުއްދަޔާއެކު 
ފުރައިގެން ދިއުން 

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

ކަމަށް  އަނބުރާ އާދެވޭނެފުރަންބޭނުންވާ ދުވަހާއި، ، ސަބަބާއި، ރަށުން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބާއި

)ށ(    



    ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 
 

35 ޞަފުޙާ    

 )ދޭއް( 02ލަފާކުރެވޭ ދުވަެހއް ބަޔާންކުރުމާއެކު، ފުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

  .ދުވަސް ކުރިން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އަށް އެދި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަކުން ފުރައިގެންދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކަމުގައިވާނަމަ، ހުއަްދ

ހުށަހަޅާ ލިޔުމާެއކީގައި އެފަރާތަކުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާންޖެހޭ ސަބަބު އަންގައިދޭ ލިޔެކިއުންތައް 

  .ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

    )ނ(

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ 

އް ކަމަށްވާނަމަ، އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހުން އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެ

ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ އިދާރާއިން އަމުރާއި ހަވާލުވުމުން އެފަރާތަކަށް އަމުރު 

  . ރައްދުވީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

)ހ( 22 ކުންފުނި ނުވަތަ 
ޖަމްޢިއްޔާފަދަ 
ތަންތަނަށް 
ހާޒިރުވުމުގެ 

ރު ރައްދުކުރުން އަމު

ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްވިޔަސް، ރަޖިސްޓްރީ 

ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ އިދާރާއަށް ފޮނުވައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ 

އިވާ އިދާރާއަކަށް ލިޔެގެން އަމުރު ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފަ

އެފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި މަސްއޫލުވީ ފަރާތްތަކާއި ހިންގުމުގައި މަސްއޫލުވެތިިބ 

ފަރާތްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު، އެއިން ފަރާތަކަށް އަމުރު ފޮނުވުމުން އެ ކުންފުންޏެއް 

  . ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ މުރު ރައްދުކުރެވުނީނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކަށް އަ

    )ށ(

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

ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނީ ޝަޙްޞަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދު 

އެފަރާތެއް ، މަލުކޮށްޢަ ގޮތަށް  އްދާގައިވާވަނަ މާ 16މިޤަވާޢިދުެގ ، ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގައި މަސްއޫލުވި ފަރާތް ނުވަތަ ހިންގުމުގައި މަސްއޫލުވެ ތިބިފަރާތް ކޯޓަށް 

  .  ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    )ނ(

ށްވެފައި، ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކީ، ނުއުފުލޭ މުދާ ހިމެނޭ މައްސަލައަކަ

އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެހެން އެއްވެސް ގޮތަކުން ރައްދުކުރެވެން 

ެނތްނަމަ، ނުއުފުލޭ މުދާ ހުރި ތަނެއްގައި ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ހިއްޕުމުން އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ 

 .ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ

 23 ނުއުފުލޭ މުދަލާ 
 ގުޅޭ ދަޢުވާތަކުގައި 
އަމުރު ރައްދުކުރުން 

ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއް ނުވަތަ މިނިވަން 

މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ 

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން  24 )ހ(
ހާޒިރު ކުރުމުގެ 
މަޢުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ 
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36 ޞަފުޙާ    

ނޫން އެހެން  ފައިވާ ކޯޓުގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވި އިސްފަރާތް، ވަޒީފާގެ

ކޯޓަކަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި، މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެކަން އެފަރާތެއް މަސައްކަތްކުރާ 

  . އޮފީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 ފަރާތްތައް 

ނޑިޔާރަކު އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ އަކާ ގުޅިެގން ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހައިފަ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި އެކަން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނަށާއި ، ޖެހިއްޖެނަމަ ހާޒިރުކުރަން

  . ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ

)ށ(   
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  )2(ޖަދުވަލު 
  އުޞޫލު  ގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އްޓުމުފައިސާ ބެހެ ޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޑިޕޮސިޓު ހައިކޯ 

  
 ތަޢާރަފާއި ނަން 

 
 )ހ(  1

  
ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ވަނަ މާއްދާއާއި، 156ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިއީ،

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  މާއްދާއާއި،ވަނަ  96ގެ ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓްތަކުގެ ޤާނޫނު ( 2010/22
އިން ޢާކުރުމާއި މެސެޖްގެ ޒަރީ ބަހައްޓައިގެން ޝަރީޢަތަށް މީހުން ޙާޟިރު ފައިސާ( 78/82

 އިން ހައިކޯޓަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ 1ގެ ) ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ  އްޓުމާބެހޭހެސާ ބެގުޅިގެން، ޑިޕޮސިޓު ފައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި

  . އުޞޫލެވެގޮތް ބަޔާންކުރާ 

 )ށ(   
  

ަފއިސާ  މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޑިޕޮސިޓުހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ [މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ، 
  .އެވެ ]އްޓުމާބެހޭ އުޞޫލުބެހެ

  2 ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ
  

މައްސަލަތަކުގައި،  ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭހައި ޑިޕޮސިޓު ަފއިސާއަކީ،މި އުޞޫލުެގ ބޭނުމަށްޓަކައި   
ހެިޅަފއިވާ ރުކަރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ، މައްސަލަ ހުށަޒިހާލީހަށް މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަޖި

ހުރި ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްނަމަ، އެފަރާތެއް ޝަރީޢަތަށް  ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި  ރަށް
ކޯޓުގައި  އެފަރާތެއް ހާޒިރުކުރަން އެދޭ ފަރާތަކުން،، ތުންގޮ ރުކުރުމަށްޓަކައި ހިނގާނެ ޚަރަދެއްގެޒިހާ
  .ފައިސާއެކެވެ އްޓާހަބަ

ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ 
ބަހައްޓަންޖެހޭ 
 ޙާލަތްތައް

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

ނޫން އެހެން  ރަށް  ހުރިވާލިބޭ ފަރާތަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުގައި ދަޢުއްސަލާމަ -1
 ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަމުގައިވުން؛

 ކަމުގައިވުން؛ ދިރިއުޅޭ މީހެއް ވާލިބޭ ފަރާތަކީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައިގައި ދަޢުމައްސަލާ -2
ކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިާވ ގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ގެނައުމަށް އެދޭފަރާތަމައްސަލާ -3

  .ކަމުގައިވުން ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހެއް ކޯޓުހުރި ރަށް

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

ގެ ގޮތުގައި ޑިޕޮސިޓު 
ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ 
 ޢަދަދު

 

ފައިސާ ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ  ގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓު )ށ(އަދި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  3މި އުޞޫލުގެ  )ހ(  4
ފައިސާ  ން ޑިޕޮސިޓުގެ މަތީ ގޮތުޙާލަތެއްގައި، ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް އަންނަނިވި 

  .ންޖެހޭނެއެވެބަހައްޓަ
 .ރުފިޔާ 60/-ކެއުމުގެ ޚަރަދަށް ދުވާލަކަށް  -1
 .ރުފިޔާ 150/-ހުރުމުގެ ޚަރަދަށް ދުވާލަކަށް  -2

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

ޢާންމުކޮށް އެ އަތޮޅެއްގެ މީހުން ފައިސާ ބަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، ޕެސެޖް ފީގެ ގޮތުގައި 
ފައިސާ ބަހައްޓަން  ނިޒާމަކުން ދެކޮޅު ފީގެ ޑިޕޮިސޓު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ދަތުރު ފަތުރު 

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

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

އާއި ) ހ(އްދާގެ ވަނަ މާ  18ޤަވާޢިދުގެ  ތުގެއި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮހައިކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުގަ 
ރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު، ގެ ދަށުން އެފަދަ ފަރާތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ވުމުގެ އަމުރު ރައްދު ކު )ށ(

  . ފައިާސގެ ގޮތުގައި  ބަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ ޑިޕޮސިޓު

ދުވަހުެގ  )ތިރީސް( 30ނީ، ފައިސާ ފުރަތަމަ ބަހައްޓަންޖެހޭ ގެ ދަށުން ޑިޕޮސިޓު)ހ(މާއްދާގެ  މި )ރ(   
 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނުނިމެއްޖެނަމަ، ހައިކޯޓުން އަންގާ) ސްތިރީ( 30. މުއްދަތަށެވެ

  .ނެއެވެޖެހޭ  ފައިާސ ބަހައްޓަން ން ޑިޕޮސިޓުމަތީ ގެ ގޮތެއް

ފައިސާ  ޑިޕޮސިޓު 
ހެއްޓުމަށް ދެވޭ ބެ

 މުއްދަތު

ފަިއސާ  ދަށުން ބަހައްޓަންޖެހޭ ޑިޕޮސިޓު އްދާގެވަނަ މާ 4ވަނަ މާއްދާއާއި  3މި އުޞޫލުގެ  )ހ(  5
  . ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ) ތިނެއް( 03ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ލިބޭނީ

ހައިކޯޓުެގ ފަިއސާ ނުބަހައްޓައިފިނަމަ،  ޑިޕޮސިޓުގެ ދަށުން ދެވޭ މުއްދަތުގައި ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ށ(   
   .ތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ 38ޤަވާޢިދުގެ 

ފައިސާއާ  ޑިޕޮސިޓު 
މެދު ޢަމަލުކުރެވޭ 
 ގޮތް

 

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

  . ގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ހުރިހާ ފައިސާއެއް، އެފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެބިތުވިނަމަ، ޑިޕޮސިޓުސާ

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

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

ނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާއެއް އެ   .ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެކެ

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

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

  .ގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާއިން ދެވޭނެ އެއްޗެކެވެކީ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޑިޕޮސިޓުމިޚަރަދަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ -1  ރުފީ؛ން މާލެ ދެކޮޅު ދަތުމަތީ މިއުޞޫލުގައި ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ގައިލުމިއުޞޫ -2 ދުވަހަކަށް ކެއުމުގެ  ން މާލޭގައި ހުންނަ ކޮންމެކަ

  .ޚަރަދާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު

ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މާލޭގައި ހުންނަ ދުވަސްތައް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ،  2ގެ  )ނ(މި މާއްދާގެ  )ރ(   
ތާރީޚުން ފެށިގެން  ސް ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ލެ އައިފަރާތް މާ ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ

  .ދުވަސްތަކެވެ ހަމައަށް އެފަރާތެއް މާލޭގައި ހުންނަ މައްސަލަ ނިމޭ ދުވަހާ

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް، ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ) ރ(މި މާއްދާގެ  )ބ(   
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ކަމާބެހޭ ދަފްތަރުގައި  ،އިކޯޓަށް ހާޒިރުވެގެ ކުރިން ހަ 10:00ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 
 2ގެ  )ނ(ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ސޮއި ނުކުރާ ދުވަސްތަކަކަށް މި މާއްދާގެ . ނެއެވެވާސޮއިކުރަން

  .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޚަރަދެއް ނުލިބޭނެއެވެ

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

 
 

 03 ރަސްމީ މަސައްކަތުލަސްވެގެން ނިމޭތާ  ،އްއެމައްސަލަ ފައިސާ ބެހެއްޓޭ މިއުޞޫލުގެ ދަށުން )ކ(  
ފައިސާ ޙަވާލުކުރަންެޖޭހ  ސިޓުޑިޕޮ މިއުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،) ތިނެއް (

  . ކުރަންވާނެއެވެ ކޯޓުގައި ލިޔުމުން ރެކޯޑު އެކަންފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކޮށް، 

ޑިޕޮސިޓު ފައިސާގެ 
ރޭޓު މުރާޖަޢާ 
 ކުރުން 

ފައިސާގެ ރޭޓްތައް ކޮންމެ ދެއަހަރަކުން  އި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ޑިޕޮސިޓުގަ) ހ(މި މާއްދާގެ     7
ސް ލިެޔ ގެންނަންޖެހޭނަމަ، އެ ބަދަލުތައް ހައިކޯޓުން ގެނެ އްށް، ބަދަލެއެއްއަހަރު މުރާޖަޢާކޮ

  .ނެއެވެވާޢާންމުކުރަން

  1ތާވަލު 
  އަތޮޅު 
  

ދަތުރު ފީ 
  )ކޮޅަކަށް (

ދަތުރު ފީ 
  )ދެކޮޅަށް (

ހުރުމުގެ ޚަރަދު 
  )ދުވާލަކަށް (

ކެމުގެ ޚަރަދު 
  )ދުވާލަކަށް (

  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 500/-  ޔާރުފި 250/-  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި     އަތޮޅު. ހއ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 500/-  ރުފިޔާ 250/-  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި   އަތޮޅު. ހދ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 500/-  ރުފިޔާ 250/-  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި   އަތޮޅު . ށ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 400/-  ރުފިޔާ 200/-  މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި   އަތޮޅު . ނ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 400/-  ރުފިޔާ 200/-  މާޅޮސްމަޑުލު ުއތުރުބުރި   އަތޮޅު . ރ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 200/-  ރުފިޔާ 100/-  މާޅޮސްމަޑުލު ެދކުނުބުރި   އަތޮޅު . ބ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 200/-  ރުފިޔާ 100/-  ފާދިއްޕޮޅު   އަތޮޅު. ޅ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 100/-  ރުފިޔާ  50/-  މާލެ އަތޮޅު  އަތޮޅު . ކ

  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 100/-  ރުފިޔާ  50/-  އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި  އަތޮޅު . އއ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ  75/-  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި  އަތޮޅު . އދ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 100/-  ރުފިޔާ  50/-  ފެލިދެ އަތޮޅު  އަތޮޅު . ވ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 300/-  ރުފިޔާ 150/-  މުލަކު އަތޮޅު  އަތޮޅު . މ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 200/-  ރުފިޔާ 100/-  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރި   އަތޮޅު. ފ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 360/-  ރުފިޔާ 180/-  ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރި   އަތޮޅު. ދ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 500/-  ރުފިޔާ 250/-  ކޮޅުމަޑުލު   އަތޮޅު . ތ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 600/-  ރުފިޔާ 300/-  ހައްދުންމަތި  އަތޮޅު. ލ

  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 700/-  ރުފިޔާ 350/-  ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރި   ޅު އަތޮ. ގއ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 700/-  ރުފިޔާ 350/-  ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރި   އަތޮޅު. ގދ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 600/-  ރުފިޔާ 300/-  ފުވައްމުލައް  އަތޮޅު. ޏ
  ރުފިޔާ 60/-  ރުފިޔާ 150/-  ރުފިޔާ 700/-  ރުފިޔާ 350/-  ޑު އަތޮޅު އައް  އަތޮޅު. ސ

  

 


