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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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  ފެމިލީ ކޯޓު 
    މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 

   ގަވާއިދު ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ 
 

ތަންފީޛުކުރުމަްށމިއީ، މި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، ޙުކުމް   (ހ)  .1  ތަޢާރަފާއި ނަން 
  .ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޑިވިޜަނުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ

  
ކޯޓުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2010/22ނަންބަރު  ޤާނޫނު   ،ހަދާފައިވަނީ ގަވާއިދު   މި  (ށ)    

ގެ ދަށުން ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  96ގެ ) ޤާނޫނު
  .ދަށުންނެވެ

  
 .އެވެ" ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއުިދ ފެމިލީ ކޯޓުން" ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ މި  )ނ(    

  
ޙައްޤު ލިބެންވާ ފަރާތްތަކަްށ ،ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކޮށް މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ، މި  .2  މަޤްޞަދު

އިންތިޒާމެއްގެމަތިްނަލޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ވަކި ޞްޢާއިލީ މަ ،ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމާއި އެ
  .ކުރުމެވެމަސައްކަތް

  
 ންމިަތކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ 

  ފީޛުކުރެވޭ ޙުކުމްތައްތަން
ކޯޓުގެ ސުޕްރީމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރެވޭ ޙުކުމްތަކަކީތަންފީޛުފެމިލީ ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން   (ހ)  .3

ނޑައަޅާފައިވާ ސަރކިއުލަރގައި SC/2015/03 ނަންބަރު  2015 ،ގޮތުގެމަތިން  ކަ
ރެއިންގެ ތެމްތަކުކޯޓުން ކުރާ ޙުކު ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން މި  15ރީ ވަރުފެބު

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމްތަކެވެ ކޯޓުމުެދވެރިކޮށް ފައިސާ މި ތާރީޚުގެ ކުރިން މި . ދެއްކުމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައިނުވާކޯޓުން ކޮށްފައިވާ  ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާދެއްކުމަށް ކަ

ލަޙަތުހިމެނޭ ފަރާތަކުންޞްކުރުމަށް އެދި މަ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ ޙުކުމް ތަންފީޛު
  . ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ

  
ގުތީ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންެނރެފައިވާ ވަހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން   (ށ)    

  . އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ އެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ސެކްޝަނަކުންނެވެ
 

ފަހުްނ އޭގެ. އެއްފަހަރުއެވެ ތަންފީޛުކުރާނީ ޙުކުމް އިސްވެ ކޯޓުން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި  (ނ)    
 ފަރާތުން  ލިބެންވާ ޙައްޤު ޢަމަލުނުކޮށްގެން  އެއްގޮތަށް  ޙުކުމާ ،ބެލޭނީ މައްސަަލއެއް އެފަދަ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކޯޓަށް  މައްސަލައެއްގޮތުގައި ވަކި އެދި އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށްދިނުން
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 މަތިން  އިސްނެގުމުގެ  ކޯޓުގެ 
ތަންފީޛުކުރާ  ޙުކުމް

 މައްސަލަތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ 
  ފިޔަވަޅުތައް އިދާރީ

އޭގެތެރެއިން ކޯޓުގެ، ޙުކުމްތައް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނަށް ލިބުމުްނކޯޓުން ކުރާ   (ހ)  .4
އެ ފަދަ ޙުކުމްތައް ،އިސްނެގުމުގެ މަތިން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމްތައް ފާހަގަކޮށް

  ތަންފީޛުކުރަމުންދޭތޯ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަނުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
  

ކޯޓުގެ ، ބެލުމަށްޓަކައި ދައްކާފައިވޭތޯ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކޯޓަށް އެއްގޮތަށް ޙުކުމާ  (ށ)  
.ފޮނުވަންވާނެއެވެ ސެކްޝަނަށް ފައިސާއާބެހޭ ކޯޓުގެ  ،ސެކްޝަނުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން 

) ދުވަހުގެ  3 ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، ދައްކާފައިވޭތޯ ފައިސާ އަދި ،ތެރޭގައި (ތިނެއް
  .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްޝަނަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ،ސެކްޝަނުން ފައިސާއާބެހޭ

  
ޤަޟިއްޔާއެއްގޮތުގައި ނަންބަރެއްދީ ޤަޟިއާްޔ ،ޢަމަލުނުކުރާނަމަ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް  (ނ)    

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ޤާޟީއެއް ބަލާނެ މައްސަލަ ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށްފަހު (ފަނަރަ) 15 ،ކަ
  .ފޮނުވަންވާނެއެވެ އިސްޤާޟީއަށް ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ

  
ގޮތުން ތަންފީޛުކުރުމުގެޙުކުމް 

  އަޅާ ފިޔަވަޅުތައްޝަރީޢަތުން 
ޢަތުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ޙުކުމަށްޝަރީ  (ހ)  .5

މުަލކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަްށޢަތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިން  އި،ނުކިޔަމަންތެރިވީ ކަމުގައި ބަލަ 
  .ލިބިގެންވެއެވެ

  
  .ބޭރަށް ނުދެވޭގޮތަށް ޕާސްޕޯޓު ހިފެެހއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރްުނރާއްޖެއިން   .1    

 
އެކައުންޓްތައް ،ެޗކްކޮްށ އިފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ބޭންކު އެކައުންޓު ބަލަ  .2      

ކޯޓުން އަންާގ ،އެކައުންޓުގައިހުރި ފައިސާއިން އުނިކުރުމަށްފަހު ،ފްރީޒުކުރުމާއި
  .ންކަށް އަމުރުކުރުންޖަމާކުރުމަށް ބޭމިންވަރެއް ކޯޓަށް 

 
 .މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އަމުރުކުރުން  .3      

 
ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ 01ށް ވާއިދަގަ ތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭކޯޓުގެ ޙުރުމަ"  .4      

" ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަގެ ދަށުން، ) ވ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ގެ  ގަވާއިދު
ނޑައިފިނަމަ އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރި އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަ

ނޑައަޅާނީ ޤާނޫނަކުން އެ ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަ ކުށަށް ކަ
ދަދަކުންއަރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ) ދިހަ ހާސް( -/10,000 ނުވަތަ

  . ންޖޫރިމަނާކުރު 
  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކު ނުވަތަ  (ށ)    
އެމީހަކު ބަންދުްނ ،ލެވިފައިވާ މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިފިނަމައިއަރުވަ

 .ދޫކޮށްލުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

ފައިސާ ،ނުދައްކައިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮްށޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ   (ނ)    
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތާއި ފައިސާ ލިބެންވާ ފަރާތާ ދެފަރާތުން ވަކިގޮތަކަށް
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އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ، ދެފަރާތް އެއްބަސްވި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން އަންގައި، މައްސަލަ
  ނިންމާނީއެވެ.

  
ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ޙައްޤުލިބެންޖެޭހ  (ރ)    

ރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަހާޒިކޯޓަށް  ށްދީފައިވާ އެޑްރެހަފަރާތް 
.މައްސަލަ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ އެ  ،ރުނުވެއްޖެނަމަހާޒިމަޤްބޫލު ސަބަބެއްނެތި ކޯޓަށް 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި ،މިފަދައިން ބާޠިލުކުރެވޭ މައްސަލައެއް އަލުން ބެލޭނީ 
  . ލަޙަތުހިމެނޭ ފަރާތަކުން ވަކި މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެޞްމަ
      

ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ 
ނުދައްކާ މައްސަލަތަކުގައި 

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ޢާއިލާޔާބެޭހ ،އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު އަޅާީނޙުކުމާ   .6
     ޤާނޫނާއި ޢާއިލާޔާބެހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 
ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް މި

  ފެށުމާއި ބަދަލުގެނައުން
މަޖިލީހުން މި ްނމު އާންގެ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ،ދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީއިވާގަ މި  (ހ)  .7

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީުޚންދިވެހި ަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  މި ގަވާއިދު ،ގަވާއިދު ފާސްކޮށް
  .ފެށިގެންނެވެ

 
މަޖިލީހުްނ ންމު އާ ންގެ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ،ގަވާއިދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ މި  (ށ)  

  .ފާސްކޮށްގެންނެވެ 
 

މިލީފެ"ގައި ފާސްކޮށްގެން ޢަމަލުކުރަމުންއައި  2015ޖޫން  2މި ގަވާއިދު ފާސްވުމުން،   (ނ)    
" އުވުނީއެވެ. ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ޙުކުމްތައް ކުރާ ކޯޓުން   ގަވާއިދު
  

 


