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1 ޞަފުޙާ    

a  
  
 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 
  ދިވެހިރާއްޖެ 
  

  ދުއިވާގަ  އިކޯޓުހަ
  

  
 1ވަނަ މާއްދާގެ  115ގެ  1997 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ދަކީއިވާގަމި 

ނޑައެޅުނުވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން  މިހާރު ، ގައިދުއިވާގަވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދި ކަ
އާ ތަޢާރުޟުވާ  2008ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ ޢަމަލުކުެރވެމުންދާ،

. ދެކެވެއިވާގަމާއްދާތައް އިސްލާޙް  ކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވިފައވާ އެ  މާއްދާތަކެއް ހުރުމާއެކު، 
  .ދެވެއިވާގަ ނީ ހައިކޯޓް ދަށް ކިޔާއިވާގަ މި
  

 ރަފުއާތަ 1 

ކާއި ޢިބާރާތް ތަކުގެ މާނަ ކުރެވޭނީ، ތިރީގައި އޭެގ ދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ބަސްތަ އިވާގަ މި
  .މާނަ ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  

 މާނަ ކުރުން  2 

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

ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނަކުްނ ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ  ޝަރުޢީ އުޞޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ އަސާސީއާއި 

  .މަށެވެއެދު އެދޭ ބަލައިދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ، އެކަމެއް ކާ ޚިލާފުވާދައިވާގަ
  

   )ހ(

ނޑިޔާރު[ ނޑާިޔގެ ހައިކޯޓު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،] ފަ ނޑިޔާރުންކުރެ ފަ   .ރަކަށެވެފަ
  

   )ށ(

އި އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި ހައިކޯޓަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ މާލެ އާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ]ދަށުކޯޓު[
  .ށެވެތަކަކޯޓު
  

   )ނ(

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

ްނމެ ސީދާ އަސަރު ފޯރާ ކޮ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން، އެނިންމުމުގެ 
  .ފަރާތަކަށެވެ

  

   )ރ(

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމާބެހޭ  9ދުގެ އި ވާގަކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ] މައްސަލަ[
  .ށެވެފަރާތަކުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަ

   )ބ(
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2 ޞަފުޙާ    

  
ނޑައަޅާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ]ކަފާލަތު[  ނުވަތަ ދައްކައިގެްނ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހައިކޯޓުން ކަ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްން ޖާމިނުވާނެ މީހައެމީހެއްގެ ފަރާތު ޖައްސާ ގެ މަތީން ހަމަކު ހައިކޯޓުން ކަ
  .ށެވެހަމަޖެއްސުމަ

  

   )ޅ(

މިލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮން ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައި  ]ދަޢުވާލިބޭ] ދަޢުވާކުރާ] [މީހަކު ] [އޭނާ[
  . ވެސް ހިމެނޭެނއެވެ ޝަޚްޞް އި ޖަމްޢު މާނައާއި ޤާނޫނީވިޔަސް އެލަފުޒު ތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގަ

  

   )ކ(

އެހެން  ނަމަވެސް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި. އާދަވެގެން ހިނގަމުންދާނީ މާލޭގައެވެ  ހައިކޯޓު
  .ގެ މަސައްކަތް ހިންގިދާނެއެވެތަނެއްގައިވެސް ހައިކޯޓު

  

 ހައިކޯޓު  3 
 ހިގަމުންދާތަން 

ނޑައެކުލެވިގެންވާ ހައިކޯޓު ނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެދެއްގެ ޢަަދ އަޅާީނ ޤާނޫނުގައި ކަ   .ފަ
  

ހައިކޯޓު  4 
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

ނޑިޔާރަށް، އެމީހެއްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވޭނީ،  ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ހުވާކޮށް، އެހުވާގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމަށް  1އަސާސީގެ ޖަދުވަލު  ގައިވާ ފަ

  .ފަހުގައެވެ
  

ހައިކޯޓުގެ  5 
ނޑިޔާރުން  ފަ
 މަގާމުގެ ހުވާކުރުން 

ނޑިޔާރުންނަކީ ތިރީގައިވާ ކަން ގެހައިކޯޓު މީހަކަށް ވެގެްނ  ކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އަދާކުރާ ފަ
  .ނުވާނެއެވެ

  .އޮފީހެއްގެ އިދާރީ ވަޒީފާއެއް ގެ ސަރުކާރު -1
ނޑިޔާރުކަން -2   .އެހެން އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ފަ
ުނވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވިޔަސް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތުކުރާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  -3

  .މީހެއްގެ ވަޒީފާ
  .ރައްޔިތުން މަޖްލިހުގެ މެންބަރުކަން -4

  

ނޑިޔާރުން  ހައިކޯޓު  6 )ހ( ފަ
އެހެން ވަޒީފާއެއް 
 އަދާނުކުރުން 

 
 

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

ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކާ  ޤާނޫނަކާ މީގެތެރޭގައި . ހިންގާ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ޤަބޫލު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ފަދަ ތަކެއްޗެއް އެލަވަންސް  ޢިނާޔަތާއި ލިބޭ މުސާރައާއި ޚަރަދާއި ޚިލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތީން 

  .ނުހިމެނެއެވެ
  

ނޑިޔާރުންގެ   )ށ( ފަ
މަސައްކަތާއި 
ގުޅިގެން ހަދިޔާ 
 ޤަބޫލުކުރުން މަނާވުން

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

   .ބަދަލު ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ
  

ޤަޟިއްޔާއާ  7 )ހ(
ގުޅުންހުރި ފަރާތަކާ 
ނޑިޔާރުން  ފަ
 މަޝްވަރާ ނުކުރުން 

ނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި،  ހައިކޯޓުން ބޭރުގައި  ގައި އެހެން އޮތުމަކުން ) ހ(މި މާއްދާގެ  ހައިކޯޓުގެ ފަ
ބައިވެރިނުކޮށް، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކާ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ  އެހެން މީހަކު

  .ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަ މީގެތެރެއަކު ނުހިމެނެއެވެ

   )ށ(
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  .ލާނީ ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކެވެހައިކޯޓުން ބަ

  
ހައިކޯޓުން ބަލާ  8 

 މައްސަލަތައް

ސްތިއުނާފު ކުރާ އިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކިފަރާތް ތަކުން އި ވަނަ މާއްދާގަ 9 ގެދުއިވާގަމި 
   .މައްސަލަތައް

  

) ހ(   

ނޑައެޅޭޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ހައިކޯޓުން ބެ   .ތައްލަމައްސަ ލުމަށް ކަ
  

    )ށ(

މުރެއް ނުވަތަ ފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެއިން ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަްނމާދަށުކޯޓަކުން ނި 
ުނވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން  އެއިން

ޤާނޫނަކުން  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޝަރުޢީ އުޞޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ
ކޯޓަށް ހައިކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ، ފާހަގަކޮށް އެކަން ، ދަކާ ޚިލާފުވާނަމައިވާގަ ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

 އިސްތިއުނާފު ކުރުން  9 )ހ(

ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުަމކީ، މާލޭގައި ހުރި ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ) ހ(މި މާއްދާގެ 
 90ތާ ނިންމުމެއް ނިންމިނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ކަމުގައިވާނިންމާފައިވާ  މުއައްސަސާއަކުން

 ގައި ހުރި މުއައްސަސާ އަކުން އަދި އަތޮޅު ތަކު. ޅަންވާނެއެވެގެ ތެރޭގައި ހުށަހަދުވަހު) ނުވަދިހަ(
އެއްސަތޭކަ ( 180ތާރީޚުން ފެށިގެން  ނިންމުމެއް ނިންމި ނަމަ، އެނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާ 

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ) އަށްޑިހަ
  

އިސްތިއުނާފުގެ   )ށ(
 މުއްދަތު

ނޑައެޅިފައި) ށ(މި މާއްދާގެ  ވާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް، އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާފަދަ ގައި ކަ
މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެކަމެއްގެ އިސްތިއުނާފު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް 

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

   )ނ(

ހަޅާ ދަޢުވާތަކާއި، ހައިކޯޓަށް ހުށަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމްަށ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  8ގެ ދުއިވާގަމި 
ނޑައެޅޭ ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް  ދަޢުވާ އާއި މައްސަލަތައްވެސް ޤާނޫނަކުން ހައިކޯޓުން ބެލުމަށް ކަ
  .ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ރަސްމީ ފޯމުންނެވެ

  

ދަޢުވާ ފޯމުން  10 )ހ(
 ހުށަހެޅުން 

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހައިކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްވެސް  ހައިކޯޓަށް
  .ފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެރު) ފަންސަވީސް. (ރ25/-  ކުރެވޭނީ

  

ރަޖިސްޓްރޭޝަން    )ށ(
 ފީދެއްކުން

ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ  އެކަމެއްހުށަހަޅާއިރު  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލައެއް 9ދުގެ އިވާގަމި
ކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް، ދަޢުވާ  ލިޔުުމގެ އިތުރުން ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާން އަޞްލު

ލިޔުންތައް އަނބުރާ ރައްދެްއ މި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 
  .ނުކުރެވޭނެއެވެ

  

އިސްތިއުނާފު ކުރާ    )ނ(
ކަމެއް ނިމިފައިވާ 

އަޞްލު  ގޮތުގެ 
 ލިޔުން ހުށަހެޅުން 

 

  .ވޭނެއެވެވާތައް ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުގަނެޅޭ ދަޢުލާފަށް ހުށަހެއިވާ އުޞޫލުތަކާ ޚިމި މާއްދާގަ
  

    )ރ(



    ޤަވާޢިދު  ހައިކޯޓު
 

4 ޞަފުޙާ    

ނޑައަޅާ  އެ ޤަޟިއާްޔ ވެސްޟިއްޔާއެއްގައިޤަ ހައިކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ  ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަ
ވަނަ  20ދުގެ އިވާ ގަ ފަރާތް ނުވަތަ މި ދަޢުވާކުރާތާރީޚާއި ގަޑިއަށް މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި 

ދަޢުވާ ފޯމް ބާތިލް ހާޒިރުނުވިނަމަ، ން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޮނުާވމީހަކު ގޮތުގެ މަތީ ގައިވާމާއްދާ
  .ކުރެވޭނެއެވެ

  

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް  11 )ހ(
ހާޒިރު ނުވެއްޖަ ނަމަ 

ޢަމަލު ދަޢުވާއާމެދު 
 ކުރާނެ ގޮތް

ޅާނަމަ، ދަޢުވާއެއް އަލުން ހުށަހަބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ) ހ(މިމާއްދާގެ 
ިމ . ދުވަހުގެ ތެރޭގައ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ) ތިރީސް( 30ބާތިލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
އެދަޢުވާއެއް ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ

  .ނުދެވޭނެއެވެ
   

    )ށ(

ނޑައަޅާ ތާރީޚާއި ވާަދޢުދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ  ގެ )ށ( މިމާއްދާގެ އެއް ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަ
 ޒިރު ނުވިނަމަ، އެ ހާ ގަޑިއަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު 

  .ދަޢުވާ ފޯމް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ  ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބަލާ އެއްދަޢުވާ
  

    )ނ(

ނޑައަާޅ ގައި އެޤައެއްއެއްވެސް ޤަޟިއްޔާ ބަލާހައިކޯޓުގައި  ޟިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަ
ން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 20ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ދަޢުވާކުރާފަރާތް ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދުގެ 

ވަނަ  20ޒިރުވެފައި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ މިޤަވާޢިދުގެ ހާބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު 
ރުނުވި ނަމަ، ޒިހާތި ނުވާ މީހަކު މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެން ބަދަލުގައި ފޮގެ މަތީ މާއްދާގައިވާ ގޮތު

ން ޢަމަލު ކުރުމުގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ) ހ(މާއްދާގެ  ވަނަ  18ދުގެ އިވާގަދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާމެދު މި 
  .އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

   

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް  12 )ހ(
ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ 
 ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތް 

ނޑައަޅާ ދުވަހަށްވެސް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް، ދެވަ ނަ ފަހަރަށް އެޤަޟިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަ
ޒިރުވެފައި، ދަޢުވާލިބޭ ހާން ބަދަލުގައި ޮފނުވާ މީހަކު ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 20ނުވަތަ 

ނުވާ މަީހކު ން ބަދަލުގައި ފޮގެ މަތީވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 20ދުގެ އިވާގަފަރާތް ނުވަތަ މި
ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޒި ހާރުނުވި ނަމަ، އެފަރާތުގެ ޣައިރު ޒިހާ ރުގައި މައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމް ކަ

  .ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

    )ށ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ) ށ(މި މާއްދާގެ 
މައްސަލަތައް މީގެ ތެރެއަކު  ބާވަތުގެ ގައި ބުނެފައިވާ) ޅ( ވަނަ މާއްދާގެ  51ގެ އަސާސީ

  .ނުހިމެނެއެެވ
  

    )ނ(

ނޑިޔާރުންގެ  ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ނިންމަންވާނީ އޮނަހިރި ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ފަ
ނޑައަޅަންވާނީ ކޮންމެ ޤަޟިއްޔާއެއް .މަޖިލީހަކުންނެވެ ޔާބެލި އްގައިވެސް އެޤަޟިމިގޮތުން ޙުކުމް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ   .ފަ
  

ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި  13 )ހ(
ނޑައެޅުން ނިޔާ   ކަ

ނޑައަޅަންޖެހޭ ޙުކުމާމެދު ) ހ(މި މާއްދާގެ  ނޑިޔާރުންގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަ  މައްސަލަ ބެލި ފަ
ސަލައިގެ ރިޕޯރޓްގައި ލިޔެ ބަޔާްނ އެތަފާތުވި ރައުޔާއި ސަބަބު މައް  ރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެ ނަމަ

  .ކުރާންވާނެއެވެ

ޔާ ރައުޔާއި އްއަޤައްލި   )ށ(
ސަބަބު ބަޔާން 
 ކުރުން 
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ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެ  ހައިކޯޓުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޤަޟިއްޔާތަކެއްވެސް ނިންމަންވާނީ،

ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން  ،އިޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ މަތީން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި 
  .ށެވެދުތަކާ އެއްގޮތަ އިވާގަދިފައިވާ ހެ
  

ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި  14  
 ތަބާވާންޖެހޭ

 ދަރުތައްމަޞް

ނޑިޔާރަކު، އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި ޓުހައިކޯ ގެ އެއްވެސް ފަ
ތެދުވެރި ކަމާއެކު  ،ން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށްދާއި، ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީއިވާގަ

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

  .އަރާފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެމިނިވަންކަމަށް ބުރޫ
  

ނޑިޔާރުންގެ  15   ފަ
 އިމްތިޔާޒު

ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ  ސާ އަކުން ނުވަތަ އެއިން ތަނެއްދައުލަތުގެ މުއައްސަ ،އަމިއްލަ ފަރުދަކުވިޔަސް
ކިޔަމަންތެރި ވުމަކީ ހުރި ފަރާތަކުންވިޔަސް ހައިކޯޓުން އަންގާ އެންގުމަށް ނުވަތަ ކުރާ އަމުރަކަށް ނު

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

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

   

  16  

ޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން، ހާހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް 
  .ޒިރު ކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެހާޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން 

  

 މީހުން ހާޒިރު ކުރުން 17 )ހ(

ޒިރުވެ ތިބޭ ހާްނނާއި، ޒިރު ކުރެވޭ މީހުހާހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކަށް 
 އަދި ހައިކޯޓަށާއި ހައިކޯޓުގެ  .ޓުގެ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވާން ވާނެއެވެހައިކޯ  އެންމެން 

  .ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހަށް ޙުރުމަށްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ
  

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް    )ށ(
 އްކާތެރި ކުރުން ރަ

ޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް ހާޒުރެއްނެތި އު ޒިރުވާން އެންގުމުން މަޤްބޫލު ހާހައިކޯޓަށް 
ޒިރުވެފައި ޤަޟިއްޔާ ނިމުމުގެ ކުރިން ހައިކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފުރައިގެްނ ހާޒިރުވާން އެންގުމުން ހާ

ހައިކޯޓުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓުގެ އަމުރަްށ  ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ
ުނކިޔަމަންތެރި ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، މިއިން ޢަމަލެއް ކޮށްިފ 

ދަށުން ވަގުތުން އަދަބު  މިއިން މާއްދާއެއްގެ 88، 87، 85މީހަކަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 
ނޑައެޅުމުގެ   .ވެބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެ ކަ

  

އަމުރަށް  ގެހައިކޯޓު  18 )ހ(
ރިވާ ނުކިޔަމަންތެ

ފަރާތްތަކާ މެދު 
 އެޅުން  ޔަވަޅުފި

ޒިރު ކުރެވިފައިާވ ހާގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހައިކޯޓު
 މް ހައިކޯޓުން ކުރާ ޙުކު، މީހުންގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ މީހާ އޭނާގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްނުލައި

ގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތު
ނޑިޔާރުންގެ  ގެން ހިނގައްޖެނަމަ، ތެދުވެހުން އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސަބަބަކާހުރެ ފަ

ލު ކުރުމުގެ އިތުރަށް، ދަޢުވާ ބާތިއެ ހަމަޖައްސައި،  އޭނާ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާ އަލުން ނުބެލޭގޮތަށް 
ނޑައެޅުމުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު  85ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  ބާރު  ކަ

    )ށ(
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  .ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ  ދަޢުވާލިބޭ މީުހންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހައިކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް 
ނޑިޔާރުލީހުގައި ދެކެވޭ ގެ މަޖިޝަރީޢަތު އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުެގ ގެ ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް، ފަ
އާ ޚިލާފުނުވާ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  12މިގަވާއިދުގެ  ގެން ހިނގައްޖެނަމަ،ހުން ތެދުވެމަޖިލީ

ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުެގ   ،ޒިރުގައި ޙުކުމްކޮށްހާއެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެބައެއްގެ ޣައިރު  ގޮތެއްގެ މަތީން 
ނޑައެޅުމުގެވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެބަޔަކަށް ވަގުތުން އަދަބު  85 ބާރު  ކަ

  .ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

    )ނ(

ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ ) ނ(އާއި ) ށ(މި މާއްދާގެ 
ނޑިޔާރުންނަްށ މީހަކު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން  ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަ

 88، 87، 85ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ،
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް  މިއިން މާއްދާއެއްެގ ދަށުން އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

    )ރ(

ނުވަތަ ދޮގު  މަނަގުހެކި ދީފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ ން ހިންގާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދޮހައިކޯޓު
ގޮތުެގ  ވާހުވާކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި މީހަކަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގައި

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .މަތީން ވަގުތުން އަދަބު ކަ

  

 ދޮގު ހެކިދޭ   )ބ(
މީހުނާމެދު ޢަމަލު 
 ކުރާނެ ގޮތް 

ަގއި ހުފަށަންވާނީ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހައިކޯޓުން ހިންގާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ހެކިދޭ މީުހން ހެކިދޭން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިޯކޓުގައި ހިނގަމުންދާ މި ޤަޟިއްޔާގައި . [އަންނަނިވި ހުވާ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

ބަހެއްގައި ތެދު  ރެން ބުނާ ކޮންމެ ދިނުމުގައްޔާއި، އަހު އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު
  .]ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެهللا ޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް މާތް ބުނުމަށާއި، ޙަ
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] ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު [
އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެކަމުގެ ހުއްދަ ިލބިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަދަުލ [އެދިއްޖެނަމަ، ހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކުގައި 
މަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލަީހށް ޤަބޫލު ކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރު

  .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަކާލާތު ކުރެވިދާނެއެވެ] ޒިރުވުމުގެ ގަވާއިދުހާ
  

ކީލުން ވަ 20 )ހ(
ހަމަޖެއްސުމާއި ބަދަލު 
 ޤަބޫލު ކުރުން 

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމާއި، ބަދަލުގައި މީހަކު ޤަބޫލު ކުރުމުގަިއ 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ ބަދަލު ޤަޫބލު ކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ [ރާނީ ޢަމަލު ކު

އާ އެއްގޮތްވާ ] ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ ގަވާއިދު
  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

  

    )ށ(

ނުވަތަ  ވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު) ހ(މިމާއްދާގެ 
ވެއްޖެނަމަ  ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ނުކިޔަމަންތެރި ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ މީހަކު،

މިއިން މާއްދާއެއްެގ  88، 87، 85ނުވަތަ އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 

ވަކީލަކު ނުވަތަ    )ނ(
ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ 
މީހަކު ކޯޓުގެ 



    ޤަވާޢިދު  ހައިކޯޓު
 

7 ޞަފުޙާ    

ނޑައެޅުމު ނޑައަޅާ ވަކި ދަށުން އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަ ގެ އިތުރުން، ހައިކޯޓުން ކަ
ހާޒިރު ނުވެވޭ ގޮތަށް މުއްދަތަކަށް ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

  .ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

 ހުރުމަތް ކެޑުން 

ޒިރުވާން ހާއިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައެއްގައި ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހައިކޯޓަށް ހަ
 1 ޒިރުވާން އަންގާގަޑި ޖެހުމުގެހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހާއެންގުމުން 

  .ކުރިން، ލިޔުމަކުން އެކަން ހައިކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ ގެގަޑިއިރު  )އެކެއް(
  

ހާޒިރު ނުވެވޭ ފަދަ  21 )ހ(
އުޒުރެއް 

ވެއްޖެ ނަމަ ވެރިމެދު
 ކޯޓަށް އެންގުން 

ެގ ) ހ(ގެ  88ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ނޑައެޅުމުގެ   .ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ދަށުން އަދަބު ކަ

  

    )ށ(

ހުޅުވާލެިވފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ  އި ޤަޟިްއޔާތައް ހިންގާީނއެންމެހަ ހައިކޯޓުގައި ހިންގާ
  .ހެއްގައެވެމަޖިލީ

   

ހުޅުވާލެވިފައިވާ  22 )ހ(
މަޖިލީހެއްގައި 
 ޝަރީޢަތް ކުރުން 

މަވެސް، އަންނަނިވި ސަބަބު ތަކުންކުރެ ގައި ވީނަހެން އޮތްކަމުގައި އެ) ހ(މި މާއްދާގެ 
ކުރިޔަށް  ޝަރީޢަތް ހެއްގައިމަޖިލީ  ވާޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިަފއިނު ސަބަބަކަށްޓަކައި،
  .ގެންދެވިދާނެއެވެ

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

ގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުން، ނުވަތަ މީހަުކ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގަިއ ކުޑަކުދީން -2
 .ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން

އިފިނަމަ، ޢަދުުލ އިންޞާފު ާޤއިމުކުރުމަށް ގަހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތް ހިން ޢާންމުކޮްށ -3
 .އެޅިދާނެ ހުރަހަކުން މިންޖުވުން

  

    )ށ(

ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހަކު، ނުވަތަ ހައިކޯޓުން ހިންގާ އްޖެ ކަމަށް ދަށުކޯޓަކުން ކުށްވެރިވެ
މީހަކު، ހައިކޯޓުން ޤަބޫލު ކުރާފަދަ ކަފާލަތެްއ  ށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުރިޤަޟިއްޔާއެއްގައި ކު

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުން އެމައްސަލައަކާ މެދު ނަޒަރު ހިންގުމުެގ ތެރޭގައި، ނުވަތަ ޝަރީޢަތް
  .ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި، އެމީހަކު ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ، ހައިކޯޓުގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ
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ނޑައަޅައި ޙުކުމް ތަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީގެ  ގައިވާ ގޮތުެގ ) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  143ހައިކޯޓުން ކަ
ނޑައަޅާ މާއިއެކު، ހަމަތީން ދަށުކޯޓުތަކުން ޢަމަލު ކުރު  ޙުކުމަކާ ޚިލާފަށް، އެފަދަ އެހެން  އިކޯޓުން ކަ

  .ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދަށުކޯޓަކުން ޙުކުމު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
  

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަށް  24  
ދަށުކޯޓުތަކުން 
 ތަބާވުން 

ދަށުކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމާމެދު، ނުވަތަ އެފަދަ ކޯޓަކުން ކުރާ އަމުރަކާމެދު 
ވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކާމެދު ކަމާބެޭހ ނު

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

މިގޮތަށް ހައިކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނީ، އެޙުކުމަކާމެދު ނުވަތަ އެ އަމުރަކާމެދު ނަޒަރު ހިންގުމަށްފަހު، 

ތަންފީޒު ކުރުން  25  
 ފަސްކުރުން 
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އެކަމެއް ތަންފީޒު ނުކޮށް ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުން ރަނގަޅު ކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެނިއްޖެ 
  .ހިނދެއްގައެވެ

  
ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާ ފަރާތަކުން، އެ ހައި

ދަޢުވާއަކާ ގުޅުެމއްހުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަކި ފަރާތަކުން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް 
ޖެނަމަ، އެކަމާމެދު ހައިކޯުޓގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް ފެނިއް 

ހައިކޯޓުން ނަޒަރު ހިންގުމަށްފަހު، ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި އެފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު 
  .ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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