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 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 

 

 

 ޤާނޫނު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ 

 

 ބައި  އެއްވަނަ 

 މާއްދާތައް  އިބްތިދާއީ 

 

 ބާބު  އެއްވަނަ 

 ފެށުން 

 
ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މަްއސަލަތަކުެގ މިއީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް  (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ އިޖުރާއަތުަތކާއި، އެފަދަ މަްއސަލަތަުކގެ ޝަރީޢަތުގެ 

މަރުޙަލާތައް ހިނގާނެ ގޮތާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަުކގެ ަމއްޗަްށ ހިނގާނެ 

ހެކީގެ އުސޫލުަތކާިއ، އެފަދަ މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިްނމުމުގައާިއ، 

، ތަންފީޛުކުރުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ އިުޖރާއަތުތަކާއި  ޝަރީޢަތް ނިމި ޙުކުމް

އެނޫންވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުެގ 

 މަދަނީ އިޖުރާއަތާބެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ބަޔާްނކުރުމުގެ ޤާޫނނެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު" އެވެ. (ށ)  

 

ޤާނޫނު އެ މައްޗަށް ހިނގާނެ މި 

 ކޯޓުތައް 

      މަދަނީ މައްސަލަތައް ބަލައި ހިންގާ އެންމެހައި ކޯޓުތަުކގެ މައްޗަށް  (ހ)  .2

 މި ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ޢާއިާލއާެބހޭ ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ަމދަނީ އިޖުރާއަތާބެހޭ 

ދަށުން ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންާވ ކޯޓަކުްނ 

ބަލާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގަިއ، އެ ކޯޓަކުން ޢަމަލުކުރާނީ، އެ ޤާނޫނެއްަގިއ 

 ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަުތތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
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މި ޤާނޫނު އެ މައްޗަށް ހިނގާނެ 

 މައްސަލަތައް 

މި ޤާނޫނު ހިނގާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ކޯޓަށް  (ހ)  .3

 ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  (ށ)  

ފެށުމުގެ ކުރިން މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞޞް ލިބިގެންވާ 

ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމަކީ، އިސްތިއުނާފީ ކޯޓެްއަގއި އެ ޙުކުްމ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮްތ މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުާވ، ނުވަަތ 

އުނާފުކުރުމަށް އޮތް ުމއްދަތު ހަމަވެފައިވީނަަމވެސް، އެ ޙުކުމެްއ އިސްތި

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ، އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

ފަށާއިރު އިސްތިއުނާފުކޮށްަފިއނުވާ ޙުކުމެއް ކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ޙުކުމް 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނުގެ ސައްބީްސވަަނ 

  ަގއި ބަޔާްނކުރާ މަރުޙަލާތައް ިހންގުމަކަށް  ]އިސްިތއުނާފުކުރުން[ބާބު 

މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ނުވަތަ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ 

ކުރިން މަދަނީ މައްސަލަތައް ެބލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންާވ ކޯޓަކުްނ 

ރެވޭެނ ޙުކުމެްއ ކޮށްފައިވާ ުޙކުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަންފީޛުކު

ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ފަސްވަނަ 

ގައި ަބޔާންކުރާ މަރުޙަލާތައް ިހންގުމަކަށް  ]ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން[ބައި 

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 

ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް، މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ، ޝަރީޢަތަށް   .4 ޤާނޫނުގެ ޢާންމު މަޤްޞަދު 

ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެުކ، އަދި އެކަީށގެންވާ އަަވސް މިނެއްަގއި ބަލައި، ގޮެތއް 

 ނިންމުމަށް މަގުފަހިކުރުވުމެވެ.

 

ޤާނޫނުގެ އެންމެ އަސާސީ 

 މަޤްޞަދުތައް 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ޢާންުމ މަޤްޞަދު  4މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .5

ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން އަންަނނިވި އަާސސީ މަޤްޞަދުތައް ެނގެހެއްޓުމަށް 

 މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޯޓުތަާކއި ޚަޞްމުންގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެވެ.

ހުރިހާ ޚަޞްމުންނާމެދުވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަންކުުރމަށް   )1(   

 އިސްކަންދިނުން؛
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 މައްސަލަތައް ހިންގުން؛ޚަރަދު ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް   )2(   

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށާއި، މައްސަލަިއގެ ޒާާތިއ   )3(   

ބާވަތަށާއި، މަްއސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ ޚަޞްމުންގެ ޙާލަތަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އިންޞާފުވެިރ އުސޫލަކުން މައްސަލަިއަގިއ 

 ޢަމަލުކުރެވުން؛

އަވަސް މިނެްއަގއި  ޢަދުލުވެރިކަމާއެުކ، އަދި ެއކަށީގެްނވާ  )4(   

 މައްސަލައާމެދު ގޮެތއް ނިންމުން؛

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެެހން މައްސަލަތަކަށް ބޭނުންާވ   )5(   

ވަސީލަތްތަކަްށވެސް ރިޢާޔަތްުކރުމާއެކު، މި މާއްާދގައި ބަޔާްނކުާރ 

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރެޭވނެ ގޮތަށް ކޯޓަށް ހުަށހެޅޭ 

ބޭނުްނވާނެ ކޯުޓގެ ވަސީލަތްތައް އެކަަމށް މައްސަލަތައް ހިންގުމަށް 

 ކަނޑައެޅުން.

        މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓުން އެްއވެސް ބާރެއް ތަންފީުޛކުރުމުގައި  (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކުރާ އެންމެ އިސް ވާޖިބު ނެގެހެއްޓުމަްށ 

 އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރަްނވާެނއެވެ.

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޚަްޞމުންގެ ވާޖިބުކަމުަގއި ބަޔާންުކރާ ވާޖިބު،  (ނ)  

އެ ޚަޞްމުންގެ ޤާނޫނީ ވަީކލުންނާއި އެ ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުމަށް 

 ކަނޑައެޅޭ އެނޫން ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށްެވސް ހިނގާނެެއވެ.

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީފު 

 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ މަފްހޫމްތައް މި ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަީނ، މި   .6 މަފްހޫމްތަކުގެ އަސާސް 

މި ޤާނޫނުގެ އަސްލު ެއގޮތުަގިއ ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މި ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދު އެންމެ 

ފުޅާމިނުގައި ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުަގއެެވ. މި ޤާނޫނުގެ ހަމަ 

ވާނީ، އެ މަފްހޫމްތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ކޮންމެ މާއްދާއެްއވެސް ކިަޔން

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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މަދަނީ ދަޢުވާ ނުވަތަ މަދަނީ 

 މައްސަލަ 

"މަދަނީ ދަޢުވާ" ނުވަތަ "މަދަނީ މައްސަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   .7

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯެޓއްަގއި 

 މަދަނީ ދަޢުވާއަށެވެ.އުފުލޭ 

 

"ޚަޞްމުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް   .8 ޚަޞްމުން 

ލިބިގެންވާ ކޯެޓްއގައި އުފުލޭ މަދަނީ ދަޢުވާއެއްަގއި، ދަުޢާވކުރާ އަދި ދަޢުވާލިބޭ 

 ށާއި ރާތްތަކަ ހުށަހަޅާ އެޫނންވެސް ފައެންމެހައި ފަރާތްތަކަށާއި، މަދަނީ މައްސަލައެއް

 އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

"ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ   .9 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯެޓއްަގއި ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތަށެވެ. އެ މާނަިއެގ 

ފަރާތާއި، ރައްދު ދަޢުވާއެއް އުފުލާ ފަރާތާއި، ތެރޭގަިއ، ދަޢުވާެއއް ފުރަތަމަ އުފުލާ 

 އިތުރު ދަޢުވާ އުފުލާ ފަރާތްެވސް ހިމެނެއެވެ.

 

1 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  "ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މަދަނީ ަމއްސަލަތަްއ ބެލުމުެގ   .0

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ޯކެޓއްަގއި ދަޢުވާ ަރއްދުާވ ފަރާތަށެވެ. އެ މާަނއިެގ 

ތެރޭގަިއ، ފުރަތަމަ އުފުލާ ަދޢުވާއާ ގުިޅގެން ަރއްދު ދަޢުާވއެްއ ނުވަތަ އިތުުރ 

ދަޢުވާއެއް އުފުލާ ޙާލަތުގަިއ، އެ ދަޢުވާއެްއގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް 

 ހިމެނެއެވެ.

 

1 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން  ވަނަ  185 "އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  .1

 މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤްޞަދުގައި ޭބއްވޭ އަުޑއެހުމަށެވެ.

 

1 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް  "ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެްކ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ޢާންމު އުސޫލުން   .2

       (ތިންލައްކަ) ުރފިޔާއަށްވުެރ ދަށުެގ ފައިާސގެ ޢަދަދު ހިމެނޭ،  300,000

މައްސަލަެއއްަގއި ބޮޑެތި ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް ނުހިމެނޭ ކުދި މައްސަލަތައް ބެލުމަްށ އެ 

 ކަނޑައެޅޭ ޓްެރކަށެެވ.
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އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ 

 ޓްރެކް 

1 "އަަވސްނިާޔގެ މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަީނ، ޢާންމު އުސޫލުން   .3

(ެއްއމިލިއަން) ރުފިޔާއާ  1,000,000(ތިންލައްކަ) ުރފިޔާއާއި  300,000

ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްގެ ަފއިސާ ހިމެނޭ، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރާނެ 

ވަގުތު ކަނަޑއެޅިގެްނ، އަދި އެ މަރުޙަލާތައް ައވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއަޅައިޭދ 

 އިޖުރާއަތުތަެކއް ކަނަޑއެިޅގެްނ މައްސަލަތައް ކުިރއަށްގެންެދޭވ ޓްރެކަށެވެ.

 

1 މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް  ބޮޑެތި  "ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްެރކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު އުސޫލުން   .4

(ެއއްމިލިއަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިމެނޭ، ކުިދ  1,000,000

މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެާކއި ައވަްސނިޔާ މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން ނުބެލޭނެ އެންމެހައި 

 ލަތައް ބަލާ ޓްރެކަެށވެ.މައްސަ

 

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ 

މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ 

 ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު 

1 "އިޚްތިލާފެއްނުވާ ާބވަުތގެ މައްސަލަތަުކގައި ދަޢުާވކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަުތ"   .5

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ވާޤިޢާތަކާމެދު ނުވަތަ 

މައްސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކާމެދު ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފެްއ 

ރީޢަތުން ގޮތެްއ ަކނޑައަޅަންޖެހޭ ފަދަ އުފެދިފައިނުވާ، އެހެންނަމަެވސް ޝަ

މައްސަލަތަކުަގއި، މަދަނީ މައްސަލަެއއްަގއި ދަޢުވާ އުފުުލމަށް އޮންނަ ޢާންމު 

ގައި ބަޔާންކުާރ  ]ދަޢުވާކުރުން [އިޖުރާއަތު ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ހަތްވަނަ ބާބު 

އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ދަޢުާވެއއް ހުށަހަޅައިގެން އެ ދަޢުާވ ދިފާޢުކޮށް ނުވަތަ 

ހެކި [އެނޫންވެސް ގޮަތކުން ދަޢުވާއަްށ ރައްދުދީ، މި ޤާނޫނުގެ އަށާީވސްވަނަ ބާބު 

ގައި ބަޔާންކުރާަފދަ އިޖުރާއަތުތައް ހިންަގއިގެްނ މައްސަލަ ބެލުމުގެ  ]ހާމަކުރުން

އެފަދަ މައްސަަލތަކާމެދު އަވަސް މުއްދަެތްއގެ ތެރޭަގއި ގޮެތއް ، ބަދަލުގައި

 ކަނޑައަަޅއި ނިންމުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަަތށެވެ.

 

1 ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުން  "ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުން" ކަަމށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ   .6

ކޯެޓއްަގއި އުފުލޭ ދަޢުާވއަށް، ެއ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ 

އެއްބަްސވުމާިއ، އެ ދަުޢވާ ދިފާޢުކުރުމާއި، ރައްދު ދަުޢވާެއއް ކުރުން ހިމެނޭގޮތުން، 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެ ދަޢުވާައށް ރައްދު ދިނުމަށެވެ.
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1 ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން  ެއވަނީ، މަދަނީ ަމއްސަލަތައް ބެލުުމގެ "ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވުން" ކަަމށް ބުނެފައި   .7

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ޯކޓެްއގައި އުފުލޭ ދަޢުާވއަށް، ނުވަަތ ދަޢުވާގެ ބަޔަކަްށ 

 އެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްަބސްވާ ެއއްބަްސވުމަށެވެ.

 

1 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު  "ދަޢުވާގެ ދިފާޢު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ   .8

އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯެޓއްަގއި އުފުލޭ ދަޢުާވއަށް، ެއ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

އެއްބަްސވުމުގެ ބަދަލުަގއި، އެ ދަޢުވާއަށް ހުށަހަޅާ ދިފާޢަށެވެ. ނުވަތަ އެ ދަޢުވާެގ 

 ވަކި ބަަޔކަށް ހުށަހަޅާ ދިފާޢަށެވެ.

 

1 ރައްދު ދަޢުވާ  މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ "ރައްދު ދަޢުވާ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ، މަދަނީ   .9

       އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ޯކޓެއްަގއި އުފުލޭ ދަޢުވާއަކަްށ ރައްދުދިނުމުގައި،

 އެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ަރއްދު ަދޢުވާެއއް އުފުލުމަށެވެ.

 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު 

 އުފެއްދުން 

ސުވާލު އުފެއްދުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ "ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު   .20

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯަޓަކށް އެ ދަޢުވާ ބަލައި ގޮެތއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ 

ލިބިގެންނުވާކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، ނުވަތަ ޢާންމު 

ކޯޓަކަްށ  އުސޫލުން އެފަދަ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ

ލިބިދީފައިވީނަމަވެްސ، ެއ ޯކޓުން އެ ަމއްސަލަ ބަލަިއެގންނުވާނެ ޙާލަތެްއ 

ވުޖޫދުަގއިާވކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތުގަިއ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ކޯޓުގެ އިޚްިތޞާޞްއާމެދު ސުވާުލ 

 އުފެއްދުމަށެވެ.

 

"ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ކުރާ ޙުުކމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް   .21  ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް ޣައިރު 

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިިބެގންވާ ކޯެޓއްަގއި އުފުލޭ ދަޢުވާެއއްެގ ލިޔެިކޔުމާ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޙަވާލުވުަމށްފަހު، ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިުނމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ 

އްދަތުގައި ދަޢުާވއަށް ރަްއދުދީފައިނުވާ ޙާލަތުގަިއ، މަްއސަލައިގެ ޝަރީޢަތް މު

ހިންގުމަކާ ނުލައި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް އެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަްށ 
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ކަނޑައަަޅއި، އެ މައްސަލަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ނިންމައި ކުާރ 

 ޙުކުމަށެވެ.

 

ނުލައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ 

 މައްސަލަ ނިންމުން 

"ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   .22

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯެޓްއގަިއ އުފުލޭ ދަުޢވާ، 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދިފާޢުކުރެވިދާނެކަމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެްތ ޙާލަތުގައި، ުނވަަތ 

ވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިާވ ގޮތަށް އެ ދަޢުވާ ނިމުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތް ދަޢު

ޙާލަތުގައި، މި ޤާނޫނުގެ ފަނަރަވަނަ ބާބުަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް 

ހިންގުމަކާ ނުލައި، ދަޢުވާާއ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި ހެްއކަށް 

 ކަނޑައަަޅއި ޙުކުމް ކުރުމަެށެވ.ބިނާކޮށް، އެ ދަޢުާވގައި ގޮެތްއ 

 

"ަވގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުުމެގ   .23 ވަގުތީ އަމުރު 

އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯެޓއްަގއި ބަލަމުންދާ މައްސަަލައކާ ުގޅިގެްނ، ުނވަތަ 

ގެ ވަގުީތ އެފަދަ ކޯޓަކަްށ ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލަައކާ ގުިޅގެން، ަރއްކާތެރިކަމު 

ފިޔަވަެޅއް ައޅައިދިނުމަށް އެިދ މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކު ުނވަތަ މައްސަަލއިަގިއ 

މަޞްލަޙަތު އޮތް އެހެން ފަރާތަކުން ކޯޓުަގއި އެދޭ ޙާލަތުގައި ކޯޓުން ކުރާ ވަގުީތ 

 އަމުރަށެވެ.

 

ަމއްސަލަތައް ބެލުުމގެ "ޝަރީޢަތް ހިންގުން" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، މަދަނީ   .24 ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯެޓއްަގއި އުފުލޭ ދަޢުވާތަުކގެ ތެރެއިން ދަޢުވާލިޭބ 

ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑަެއޭޅ  

މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ިހންގުމަށެވެ. "ޝަރީޢަތް ހިންގުން" މި ޢިބާރާތް 

 ަރޔަލް" ހިންގުމުގެ މާނައިަގެއވެ.ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ، "ޓް

 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 

 ޙައްލުކުރުން 

"ކޯޓުން ބޭރުަގއި ަމއްސަލަ ޙައްލުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، މަދަނީ   .25

މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞޞް ލިބިގެންވާ ކޯަޓކަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ ދަޢުވާއެްއ 

   ަޙއްލުކުރުމަްށޓަކައި މަްއސަލަިއގެ ޚަޞްމުންގެ އެދުމުގެމަތިން ކޯޓުން ބޭރުގައި 

 އެ ޚަޞްމުންނަށް ދެވޭ ފުރުޞަތަށެވެ.
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"ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން" ަކމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ   .26 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުްނ  އިޚްތިޞާޞް ލިިބގެންވާ ކޯެޓއްަގއި އުފުލޭ ދަޢުާވއެްއ، އެ 

 އަނބުރާ ގެނައުމަެށވެ.

 

"ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ   .27 ހެކި 

ލިބިގެންވާ ކޯެޓްއގައި އުފުލޭ ދަޢުވާއެްއަގއި، ވަކި ވާޤިޢާއެއް ވުޖޫދުަގއިާވކަްނ 

ޝަަފހީ ހެއްކާިއ، ކިތާބީ ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން، ހެީކގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެޭވ 

ހެއްކާިއ، މާއްދީ ހެއްކަށް ޖުމްލަކޮށް، އަދި، ެއއިން ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ހެއްަކކަށާިއ، 

އެއިން ކޮންމެ ާބވަތެްއގެ ދަށުން ހެކީގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެވޭ ވަިކވަކި ކަންކަމަށާއި 

 އެްއޗެއްސަްށ، ަވކިަވކިންނެވެ.

 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތަުކގައި ހެިކ  "ހެކި ހާމަކުރުން"  .28 ހެކި ހާމަކުރުން 

ގައި ބަޔާްނކުރާ  ]ހެކި ހާމަކުރުން[ހާމަކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ އަށާވީްސވަނަ ބާބު 

އިޖުރާއަތުެގ ދަށުން، ޚަޞްުމން އެމައްޗަްށ ބަރޯސާވާ ިލެޔކިޔުމާިއ، އެފަރާތުން 

ިކޔުމާިއ، އެހެން ޚަޞްމަުކ ވަކާލާތުކުާރ ކަމަކަށް ނޭެދވޭ އަސަރެްއ ކޮށްފާނެ ލިޔެ

ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެްއކޮށްފާނެ ލިޔެކިޔުާމއި، އެހެން ޚަޞްމަުކ 

ވަކާލާތުކުާރ ކަމަކަށް ބާރުލިޭބ ލިޔެކިޔުން ހިމެނޭގޮތުްނ، ަޚޞްމުންގެ މައްޗަްށ 

އޮންނަ ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ިޒންމާގެ ދަށުން އެ ޚަޞްމުްނ ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި 

 ކުރުމަށެވެ.ހާމަ

 

"ޙުކުމް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުެގ   .29 ޙުކުމް ކުރުން 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯޓަަކށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން، ދިފާުޢ 

ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ހިންގައި ނިމި، އެ މައްސަލަިއގަިއ 

ށެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުެމއް ުކރުމަ

އެއްބަްސވާ ޙާލަތުަގއި، އެ ެއްއބަސްވުމަށް ބިނާކޮށް، ކުރާ ުޙކުމާއި، މި ޤާނޫނުެގ 

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަުތގެ މައްސަލަތަުކގައި ދަޢުވާކުރުުމެގ [ފަނަރަވަނަ ބާބު 

ންމާ ކުރާ ޙުކުމާއި، ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ބަލައި ނި ]ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތު
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މި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޙާލަތުގަިއ، ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމައި، 

 ކުރާ ޙުކުމްވެސް ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ.

 

"ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ ދަޢުވާެއއް ކާމިޔާބުކުާރ   .30 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

ުބނުވި ފަރާތުގެ ކިބައިން ކޯޓުން ނަގައިދޭ ޝަރީޢަތުެގ ފަރާތަކަށް، އެ ދަޢުވާ ކާމިޔާ

 ޚަރަދަށެވެ.

 

"އިސްތިއުނާުފކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކުްނ   .31 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

ނިންމާ މަދަނީ މައްސަލައެއްެގ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކޯަޓކުން ކުރާ އަމުެރްއ 

 އެނޫންވެސް ނިންމުމެްއ، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްަގއި ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށެވެ.ނުވަތަ 

 

"ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުުމެގ   .32 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯަޓުކން ކޮށްފައިވާ ތަންފީޛީ ބާރު ލިބިގެންވާ ޙުކުެމއް، 

އެ ޙުކުމް ރައްުދވި ފަރާތުގެ އަިމއްލަ އިޚްތިޔާުރަގިއ ތަންފީޛުކޮށްފައިނުާވ 

އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ފަސްވަނަ  ޙާލަތުގައި، ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް

ގައި ކަނޑައަޅާަފއިވާ އިޖުރާއަުތގެ ދަށުން އެ ޙުކުމް  ]ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން[ބައި 

 ތަންފީޛުކުރުމަށެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި 

 ބޭނުންކުރުން 

ބުެނފައި ެއވަނީ، މަދަނީ "ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮުތގައި ބޭނުންކުރުން" ކަމަށް   .33

މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯެޓްއގައި އުފުލޭ ދަޢުވާެއއް ކޯޓަްށ 

ހުށަހެޅުމުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ދަޢުވާއެްއ ކޯުޓގައި ހިްނގުމުގެ މަރުޙަލާަގިއ 

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކު ނުވަަތ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ 

 ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންުކރާ ކުރުމަށެވެ. ނިޒާމު

 

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުކުރުން 

"ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،   .34

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެްއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ތަންފީޛުކުރެވޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަތްަތކުަގއި، އެފަދަ ޙުކުމް 

ޛުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ތެއްތިރީްސވަނަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަލައިގަނެ ތަންފީ
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ަގއި  ]ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ުޙކުމްތައް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ަތންފީޛުކުރުން[ބާބު 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ އިޖުރާއަުތގެ ދަށުން އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ބާރުތައް ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ކޯޓުގެ ޢާންމު ވާޖިބުތަކާއި 

 

މިނިވަންކަމާއެކު ކަންކަން 

 ނިންމުމުގެ ޒިންމާ 

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން މައްސަަލ  (ހ)  .35

ބަލައި ގޮެތއް ކަނަޑއެޅުުމގަިއ، ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަުކވެސް ަފނޑިޔާރެްއގެ 

ދާއިރާެގ  ހައިސިއްޔަތުްނ، އަދި އޭނާގެ ައމިއްލަ ހައިސިްއޔަތުން، ޝަުރޢީ

 މިނިވަންކަން ނެގެހެއްޓުމަށް ައބަދުމެ މަސައްކަތްކުރަންވާެނެއވެ.

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން މައްސަަލ  (ށ)  

ބަލައި ގޮތެއް ކަނަޑއެޅުމުަގއި، ފަނޑިޔާރުން އެމީހުންެގ ވާޖިބުތައް 

ނުލައި، އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް  އަދާކުރަންވާީނ، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމަކާ

ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަކާ ނުލައި، ތަޢައްޞުބުން އެްއކިާބވެ ތިބެ، 

 އިންޞާފުގެ ހަމަތަކާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކުވެސް މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި  (ނ)  

ކުްނނެވެ. އަިދ ޚަޞްމުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ހަމަހަމަ އުސޫލަ

އެްއވެސް ފަނިޑޔާރަުކ މަްއސަލައެްއ ބެލުމުގަިއ، އެ ަމއްސަލަިއގަިއ 

 ހިމެނޭ އެއް ޚަޞްމުގެ މަްއޗަށް އަނެއް ޚަޞްމު އިސްކޮްށގެްނނުވާނެެއވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ މަަސއްކަތާ ެބހި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫުޒ ފޯރުވުމުެގ  (ރ)  

މުވަްއޒަފަކަްށވެސް ުނަވތަ އެނޫން ފުރުޞަތު، ދައުލަތުގެ ެއއްެވސް 

ފަރާތަކަށްވެސް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން ދީގެންނުވާނެެއވެ. އަދި ކޯޓުެގ 

 އެްއވެސް މުަވއްޒަަފކަށްވެސް އެ ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނެެއވެ.

ކޯޓުަގއި އަދި ކޯޓުން ބޭރުގަިއެވސް ފަނޑިޔާރުންގެ އުޅުން ބަހައްޓަންވާނީ،  (ބ)  

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިިނވަންކަާމމެދު ރައްޔިތުންނާއި ވަކީލުންާނއި ޝަރުޢީ 

ދާއިރާަގއި މަސައްކަްތކުރާ އެޫނންވެސް ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނެ 

ސަލަެއްއ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ. އެގޮުތން، ޝަރީޢަތަށް މައް
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ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް، އެ މަްއަސލައިަގއި ހިމެނޭ ެއއްވެސް ފަރާތަކާ އެކަާމ 

ގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށގެންުނވާނެެއވެ. ނުވަތަ އެ މައްސަަލިއގައި ކޯޓުން 

ނިންމާ ނިންމުމަކަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ަމރުޙަލާތަކުެގ 

 އެްއވެސް މުޢާމަލާތެއް އިންޞާފުވެރިކަމަށް ހުރަްސއެޅިދާނެފަދަ

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

 

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި 

 ބޭނުންނުކުރުން 

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން މައްސަަލ  (ހ)  .36

ބަލައި ގޮތެއް ކަނަޑއެޅުުމގަިއ، ފަނޑިޔާރަކަށް، ަފނޑިޔާރެްއގެ 

މަޢުލޫމާތެއް ނަހަމަގޮތުގަިއ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ެއއްވެސް 

ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެެއވެ. ޚާްއޞަ ގޮތެްއގަިއ، ވަކި ފަރުެދއްގެ ޒާީތ 

މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެިޅގެން ހުއްދަކުރާ 

ޙާލަތުގައި މެނުީވ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހާމަކޮްށގެންނުވާެނެއވެ. އަދި 

މާތެއްގެ ނަހަމަ ބޭނުން ޝަރީޢަތުގަިއވެސް އެފަަދ މަޢުލޫ

 ހިފައިގެންނުވާެނއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ައދާކުރުމުގަިއ،  (ށ)  

އެްއވެސް ޙާލެްއގަިއ، ފަނޑިޔާރަކު އެްއވެސް ރިްޝވަތެްއ ހުށަހަޅައި 

ނުވަތަ ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާެނއެވެ. އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ 

މައްސަލަެއއްަގއި، ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ދޭ ހަދިޔާއެއް ނުަވތަ އެހީއެްއ 

ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާެނއެވެ. ުނަވތަ އޭނާގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު އެފަދަ 

 އެްއޗެއް ޤަބޫލުކުރުމަށް ހުއްދަީދގެންވެސް ުނވާނެެއވެ.

 

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 

 މަސައްކަތްކުރުން 

ބެލުމުގަިއ، ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާުލުކރެވިފަިއވާ މަދަނީ މައްސަލަތައް  (ހ)  .37

މައްސަލަތައް، އެކަީށގެންވާ އަވަސް މިނެްއަގއި ނިންމުމަށް، ކޮންމެ 

 ފަނޑިޔާރަުކވެސް މަސައްކަްތުކރަންވާނެެއވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުަގއި އަދާކުުރމަށްޓަކައި،  (ށ)  

ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން ފަނޑިޔާރުންނާ މަތިކޮށްފައިާވ 

ވާޖިބުތަކުގެ އިތުރުން، ޤާޫނނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަކުަގިއ ބަޔާންކުރާ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
32 

 ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި، ދިވެިހރާއްޖެ ބައިވެިރވެފަިއވާ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ

މުޢާހަދާތަކުގައި ކަނޑަައޅައިީދފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން 

އަހުލުވެިރވެ، މިނިވަން ދީމިްޤރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޤަބޫލުުކރާ ހަމަތައް 

 ނަގަހައްޓަންވާެނެއވެ.

       މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ަޝރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްދާއިުރ، (ނ)  

 ހިމެނޭ ަޚޞްމުންނާމެދު ފަނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ މައްސަަލއިަގއި

އެްއވެސް ތަފާތުކުރުމަކާ ުނލައެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ުމވަްއޒަފަކުެވސް 

ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އެްއެވސް ތަފާތުކުރުމެއް ގެންގުެޅެގންނުވާނެއެެވ. 

އެފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ގެންުގޅޭނަމަ، އެކަން، ަވގުތުން ފަނޑިޔާުރ 

 ނެެއވެ.ހުއްޓުވަްނވާ

             މައްސަލަެއއްގެ ޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިއަށްދާއިރު، (ރ)  

އެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު، އެ މައްސަލަިއގައި ިހމެނޭ އަނެއް 

ޚަޞްމުގެ މަޞްލަޙަތަށް އުނިަކމެއް އަންނާނެފަދަ ޢަމަލެއް، ަބހުން ނުވަތަ 

ލިޔުމުން ނުވަތަ ޢަމަލުންވިަޔސް ކުރިޔަީދގެންނުވާނެެއވެ. އަދި އެފަަދ 

 އްޓުަވންވާނެެއވެ.ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ، އެކަން، ވަގުތުން ފަނޑިޔާރު ހު 

 

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން 

 ޝަރީޢަތްތައް ބޭއްވުން 

ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް ހިންގަންވާނީ، ޢަދުލުެވރިކަމާއެުކ،  (ހ)  .38

ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިަފއިވާ މަޖިލީހެްއގަެއވެ. އަިދ 

ޙުކުމްތަްއވެސް ިއއްވަްނވާީނ ކޯޓުން ނެރޭ އެންމެހައި އަމުރުތަކާއި 

 ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ާބްއވާ މަޖިލީހެއްގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިީވ ނަމަވެސް،  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ަގއި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުެގ  42ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ތެރެއިން ސަބަބެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

ކަނޑައެިޅގެން ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ޙާލަތެއްަގއި، ޢާންމުކޮށް ުހޅުވާނުލަިއ، 

ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަްށގެންދިުޔމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ޝަރީޢަތެއް ކުާރ 

 ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
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އެދިފައިވާ ފަރުވާ ނުވަތަ ބަދަލު 

 މެނުވީ ނަގައިނުދިނުން 

ޤާނޫނެއްގައި ކަނަޑއެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އެހެން   .39

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނިންމުމުގަިއ، ޚަޞްމަުކ އެދިފައިވާ ފަރުާވާއ 

ތަފާތު ފަރުވާއެްއ، ނުވަތަ ަޚޞްމަކު އެދުނު ފަރުާވގެ އިތުުރން، އެހެން ފަރުާވއެްއ 

ނެއެވެ. އަދި ދަޢުާވއިން ނަަގއިދިނުމަށް އެދިފައިާވ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަިއގެންނުވާ 

ބަދަލުގެ ތެރެއިން އަނެއް ޚަޞްމު ދިނުމަށް އެއްބަސްވެަފިއވާ މިންވަރަށްވުރެ ކުަޑ 

 މިންވަރަކަށް ބަދަލު ނަގައިދިުނމަށް ކަނޑައަަޅއިގެންުނވާނެެއެވ.

 

މައްސަލަ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި 

 ހިންގައި ތަރުތީބުކުރުން 

    ވަނަ މާއްދާއާއި  4ހެޅޭ މައްސަލަތަްއ ހިންގަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ކޯޓަށް ހުށަ  .40

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމާއެުކ،  5

ހަރުދަނާ އަދި އެކަށީގެންާވ އަވަސް މިނެއްަގއި މަްއސަލައާމެދު ގޮތެއް 

. ެއގޮތުން، އަންނަނިވި ކަންކަްނ، ކަނޑައެޅުމަށް އިސްކަންެދވޭނެ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ

 ކުރުމުގެ ޒިންމާ މި ޤާނޫނުން ކޯޓުތަކާ މަތިކުރެެއވެ.

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ހިނގަމުންދާއިރު މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ  (ހ)  

ޚަޞްމުން އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އެއްާބރުލުންދިނުމަށް 

 ބާރުއެޅުން؛

ދިގުަލިއގެން ނުދާނެގޮތަކަށް ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތަްއ މައްސަލަތައް  (ށ)  

 ދުރާލާ ތާވަލުކުރުން؛

 ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކާއި ވާޤިޢާަތއް ދުރާލާ ދެނެގަތުން؛ (ނ)  

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލަިއ ނިންމޭނެ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަާމއި،  (ރ)  

މަޝްވަރާކޮށްގެްނ ޙައްލުކުރަން ޚަޞްމުންގެ މެދުގަިއ 

މަސައްކަތްކުެރވިދާނެ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބަިއކަމާއި، ޝަރީޢަތަށް 

 ފޮނުވަންޖެހޭ މައްސަލަތަކަކީ ޮކބައިކަން ދެނެގަތުން؛

 ޚަރަދު ކުޑަކުެރވޭނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަ ހިންގޭނެ ގޮތްތައް ެދނެގަތުން؛ (ބ)  

ވަނަ މާއްާދަގިއ ބަޔާންކުރާ  5ވަނަ މާއްދާއާއި  4މި ޤާނޫނުގެ  (ޅ)  

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންާވ ައވަްސ މިނެއްަގިއ 

 މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އަަޅންޖެހޭ އެނޫންވެސް ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން.
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ޚަޞްމުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި 

 ޢަމަލުކުރުން 

މަރުޙަލާއެްއގަިއެވސް އެ މައްސަަލިއގެ މަދަނީ ދަޢުވާއެްއގެ ޝަރީޢަުތގެ ހުރިހާ   .41

ވަނަ ާމއްދާާއއި  4ޚަޞްމުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ެހޔޮ ނިޔަުތގަިއ، އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތައް ނެގެހެއްޓުމަށެވެ. 5

 

އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް 

 އެންގުން 

ފުރިހަމަނުވާނަަމ، ެއ އިޖުރާއަެތއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާެއްއެގ އިޖުރާއަތު   .42

ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، ދަޢުވާައކާ ގުިޅގެން ހުށަހެޅޭ ލިޔެިކޔުމާިއ، ދަޢުވާައކާ ގުިޅގެން 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކޯޓުން އަންގަންވާެނއެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި 

ބޭނުންކުރާ ޙާލަތުގައި 

 ޔަވަޅުއެޅުން ފި 

ކޯޓުަގއި ހިނގަމުންދާ މައްަސލައެްއގަިއ ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު، ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާުމ   .43

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަުމގެ ޝަުކާވއެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި ހިނދެއްަގއި، 

ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ މައްސަލަެއއްަގއި އެފަދަ ކަމެއް ފަނިޑޔާަރށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ  421މެދު މި ޤާނޫނުގެ އެ ޚަޞްމަކާ

 އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 

އަސާސެއް ނެތް މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

     އެްއވެސް ައސާސެއް ނެތް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ   .44

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ ފިޔަވަުޅ ެއޅުމުގެ އިޚްތިާޔރު، މައްސަލަ ބަާލ  422

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގެ ެއއްވެސް މަރުޙަލާެއްއގައި އެްއެވސް ފަރާތަކުން ކޯޓުެގ   .45 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން 

މެދު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ، އެފަރާތަކާ

ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ފިޔަވަުޅ ެއޅުމުގެ އިޚްތިާޔރު މައްސަލަ ބަާލ 

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ މައްސަލަތައް  -އެއްވަނަ ބައި

 

މަދަނީ ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުގެ 

 އިޚްތިޞާޞް 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .46

ވަނަ ާމއްދާއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، މަދަނީ މައްސަަލތައް ބަލަިއ  2

ހިންގާ އެންމެހައި ޯކޓުތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ޤާނޫުނގައި ުނވަތަ 

    ޚާއްޞަ ޤާޫނނެއްަގއި، މަދަނީ މައްސަލަަތއް ބެލުމަށްވަކި ކޯޓަކާބެހޭ 

 އެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިދޭ ކަމަށް ަބޔާންކުރާ އިޚްތިޞާޞް ލިިބެގންވެެއވެ.

އަންނަނިވި ބާވަުތގެ މަދަނީ މައްސަލަތައް، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގަިއ  (ށ)  

 ހުށަހަޅާނީ، އަންނަނިވި ކޯޓުަތކަށެވެ.

ވަނަ މާއްާދެގ  43ދަޢުވާތަކާއި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޢާންމު މަދަނީ   )1(   

ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޖުޑީޝަލް ރިވިުއގެ ަމއްސަލަތަާކއި، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މަދަނީ  65ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މައްސަލަތައް، ސިވިްލ ކޯޓަްށ ނުވަތަ ކަުމގެ އިޚްތިާޞޞް 

 ލިބިގެންވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަްށ؛

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުަށހެޅޭ  143ޤާނޫނުއަސާސީެގ   )2(   

 މައްސަލަތައް ހައި ކޯޓަާށއި ުސޕްރީމް ކޯޓަށް.

މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން އޮތުމަކުން، މަދަނީ އިޖުރާއަތާބެހޭ ޚާއްޞަ  (ނ)  

ޤާނޫނަކުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ަވކި ކޯޓަކަށް މަދަނީ އިޚްތިޞާޞް 

ބަޔާްނކުރާ އުސޫލުން ެއ ކޯޓަކަށް ލިބިދޭ ޙާލަތުގައި، އެ ޤާނޫުނގައި 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

 

ކޯޓުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ 

 އިޚްތިޞާޞް 

ޢާންމު އުސޫލުން، މަދަނީ ދަޢުވާެއއް ބެލުމުެގ ސަރަޙައްދީ ިއޚްތިޞާޞް  (ހ)  .47

ތަން ލިބިގެންވާ ކޯަޓކީ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ 

 ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، ދަޢުާވއެއް އުފުލާއިުރ ދަޢުވާލިބޭ  (ށ)  

ފަރާތް ޢާންމުގޮތެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ތަނެއް ނެތްނަމަ، އޭނާ އެންމެ ފަހުން 

         ދިރިއުޅުނު ތަން ނިސްބަތްާވ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަކީ 

އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ޯކޓު ކަމުގަިއ 

 ބެލޭނެއެވެ.

ވަކި މައްސަަލއެްއގައި ދަޢުވާިލބޭ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ތިބިނަމަ،  (ނ)  

އަދި އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަްށ އުފުލޭ ދަޢުވާތައް ގުޅިފަިއވާ މިންވަރު 

ތްތައް އެުކަގއި ހިންަގއި، އެއާމެދު ބޮޑުކަމުން އެ ދަޢުވާަތކާުގޅޭ ޝަރީޢަ

ގޮތެްއ ނިންމުމަކީ، ވަިކވަކި ދަޢުވާތަކެްއ ކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި އެކަމަްށ 

އަވަސް ޙައްެލއް ލިބޭނެކަމެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، ޭއގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތް 

ޢާންމުގޮތެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ތަްނ ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ާދއިާރގެ ކަމާބެހޭ 

 ދަ ދަޢުާވއެއް އުފުލިދާނެއެވެ.ކޯޓުަގއި އެފަ

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި،  (ރ)  

ދަޢުވާއެއް އުފުލާއިރު ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތް ޢާންމުގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ތަން 

ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިާރެގ ކަމާބެހޭ ކޯޓުަގއި ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ 

 އަންނަނިވި ކޯޓުަތުކގައި އޭނާއަށް ދަޢުވާ އުފުލިދާނެއެވެ.ބަދަލުގައި، 

ކޮންޓްރެކްާޓގުޅޭ މަްއސަލަެއްއނަމަ، އެ ކޮންޓްރެކްުޓގެ ެއންމެ   )1(   

އަސާސީ އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުަރންޖެހޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަުރޢީ 

 ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯުޓ؛

ފަރާތުން ފައިސާާއގުޅޭ ަމއްސަލަެއްއނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ   )2(   

އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެއްއ 

ދެއްކުމަށް ެއއްބަްސވެފަިއވަނީ އެހެން ޝަރުޢީ ދާއިާރއެްއަގިއ 

ހުރި ތަނަކަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ތަނެއް ނިސްބަތްވާ ޝަުރޢީ 

 ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯުޓ؛

ކަމަށް ބުނެ ުކރާ މަދަނީ އިލްތިޒާމަކާ ނުވަަތ ާވޖިބަކާ ޚިލާފުވި   )3(   

ދަޢުވާއެއްނަމަ، ެގއްލުންދެނިވި ހާދިސާ ހިނގި ތަން ނިސްަބތްާވ 

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯުޓ؛
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ބިމާބެހޭ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނުއުފުލޭ މުދަލަާކގުޭޅ   )4(   

މައްސަލަެއއްނަމަ، އެ ބިމެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ހުރި ތަން 

 ކޯޓު؛ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ 

ދަޢުވާއެްއގެ ައސާސް ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނިތަާކއި،   )5(   

ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ، އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކުގެ ޞައްޙަަކން 

ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަން ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން 

ނުވަތަ ުއވާލުމާ ުގޅޭގޮތުން ުނވަތަ އެތަންތަުނގެ ގުަނވަންތަުކން 

ނިންމުންތަކުގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމާ ުގޅޭޮގތުން ނިންމާ 

ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ކުންފުނި، ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ުނވަތަ ޤާޫނނީ 

ޝަޚްޞު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ 

 ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯުޓ؛

ދަޢުވާއެްއގެ އަސާސް ބިނާވެަފއިވަނީ ޢާންމު ރަޖިސްޓަރީއެްއަގިއ   )6(   

އޮންނަ އެްއެޗއްގެ ޞައްޙަކަން ކަނަޑއެޅުމާ ގުޭޅގޮތުްނ ލިޔެފައި 

ކަމަށްވާނަމަ، ެއ ރަޖިސްޓަީރއެއް އޮންނަ ތަން ނިސްބަްތވާ 

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯުޓ؛

ދަޢުވާއެްއގެ އަސާސް ބިނާވެަފިއވަނީ ވަކި ތަަނކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   )7(   

ހުށަހަޅާފައިވާ ފިުކރީ ނުވަތަ ަވކި ތަނެްއގައި ރަޖިްސޓަރީކުރުމަށް 

މުދަލާގުޅޭ ޙައްޤުަތއް ރަޖިްސޓަރީކުރުމާއި ޭއގެ ަޞއްޙަަކން 

ކަނޑައެޅުމާ ގުޭޅގޮތުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ އެްއެޗްއ 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ހުށަހެޅި ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ 

 ކަމާބެހޭ ކޯޓު؛

ޙުކުެމްއ  ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމާުގޅޭ މައްސަލަެއއްނަމަ، އެ  )8(   

ތަންފީޛުކުރި ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ 

 ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯުޓ؛

މުދާ ވިއްކުުމގެ ުނވަތަ ޚިުދމަތް ހޯދުމުގެ އެއްބަްސވުމަާކގުޭޅ   )9(   

މައްސަލަެއއްނަމަ، މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހާ ޢާންމު 
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ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާެބހޭ ގޮތެްއގައި ދިިރއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ 

 ކޯޓު؛

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަްލގެ ިއޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ،   )10(   

ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސވުމަކާުގޭޅ ދަޢުވާއެއްނަމަ، ަވޒީފާއަާދކުރާ 

ފަރާތް ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ 

 ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯުޓ؛

އިފްލާސްކުރުމުގެ ދަުޢވާެއއްަނމަ، ދަރަނިވެރިާޔގެ މަިއގަނޑު   )11(   

މަޞްލަޙަތުތައް ޤާއިމުވެފައި ހުރި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ 

ކޯޓު؛ ނުވަތަ ދަރަނިވެރިާޔގެ މައިގަނޑު މަޞްލަޙަތުތަްއ 

ޤާއިމުވެފަިއވާ ތަނެއް ނެތްނަމަ، ދަރަނިވެރިޔާގެ ވިޔަފާީރެގ 

ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ތަނެްއ ހުރި ގޮތްޕެއް ުނވަތަ އޭޖެންސީއެްއ 

 ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯުޓ.

(ނ) އަދި (ރ) އެހެންއޮްތނަމަވެސް، ، (ށ)، މި މާއްދާގެ (ހ) (ބ)  

ވިޔަފާިރވެރިންގެ ހައިިސއްޔަުތން ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ެވވޭ ޤާނޫނީ 

އެއްބަްސވުމަކީ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ޞައްޙަ 

އެއްބަްސވުމަކަްށވާ ޙާލަތުަގއި، އެ ެއއްބަްސވުމުގެ ދަުށން އުފެދޭ 

އިޚްތިލާފަކާ ގުިޅގެން އުުފލޭ ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް 

ލިބިގެންވަނީ ވަކި ކޯޓަކަށް ަކމުގައި އެ ދެފަރާތުން ލިޔުމުން، ސަރީހަ 

ޢިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތުގަިއ، އެފަދަ އެްއބަސްވުމަާކގުޭޅ 

 މައްސަލަެއއް ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާޞް އެ ކޯަޓކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެއްަބސްވުމަކާ ގުޭޅޮގތުން އުފެދޭ  (ޅ)  

        އިޚްތިލާފަކާ ުގޅިގެން އިްޚތިޞާޞް ލިބިދޭ ފަރާތް ބަޔާންކުރާ، 

އެ ެއއްބަސްވުުމގެ ކަމާުގޅޭ މާއްދާތަކަކީ، އެ ެއއްބަސްވުުމގެ އެހެްނ 

މާއްދާތަކާ ވަކިން އޮންނަ، ަވކި އެއްަބސްވުެމއް ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ެއއްބަްސވުަމކާ ގުޭޅގޮތުން އުފެދޭ އިޚްތިލާަފކާ ގުިޅގެން 

މެްއގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ފަރާްތ ބަޔާންކުރާ އެފަދަ ެއއްަބސްވު

ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ އެ ދެފަރާތުން 
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ވެފަިއވާ ޤާނޫނީ އެއްބަްސވުުމގެ ޞައްަޙކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުން 

 ކަމުގަިއވާނަމަ، އެފަދަ ދަޢުވާެއއް އެ ކޯެޓްއގައި ުނއުފުލޭނެެއވެ.

ޢާންމުގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ތަން ދަޢުވާއެއް އުފުލާއިރު ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތް  (ކ)  

އެނގެން ނެތްނަމަ، އަިދ މި މާއްދާގެ ދަށުން އިޚްތިޞާޞް 

ކަނޑައެޅުުމގައި ބަލާ އެހެން ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އެ ދަޢުވާއެްއ 

އުފުލާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ާޢންމުގޮތެއްަގއި ދިިރއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ 

އި އެ ދަޢުވާ އުފުލުމުެގ އިޚްތިޔާރު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓުގަ

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ވަކި ޝަރުޢީ ދާއިރާެއްއގެ ޯކޓަކަށް ޢާންމު އުސޫލުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  (އ)  

 ދަޢުވާއެްއގެ ޚަޞްމެްއގެ ގޮުތގައި އެ ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރަކު ހިމެނޭނަމަ، 

އެންމެ ކަިއރީގައި އޮްތ  އެ ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅާނީ، އެ ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ

 ޝަރުޢީ ދާއިރާއެްއގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަެށވެ.

 

މައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ބަލާ 

ކޯޓުން ވަގުތީ ފަރުވާގެ 

 ފިޔަވަޅުތައް ބެލުން 

ވަގުތީ ފަރުާވގެ ފިޔަވަޅުަތއް ެއޅުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު، މައްސަލަެއްއ  (ހ)  .48

ލިބިގެންވާ ކޮންެމ ކޯޓަކަށް، މައުޟޫޢީގޮތުން ނިންމުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް 

ނުވަތަ އެ ފިަޔވަޅެއް ތަންފީުޛކުރެވޭ ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ކަމާެބހޭ ކޯޓަކަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ޤާނޫނީ ބިނާއެއްނެތި އެޅޭ ަވުގތީ ފަރުވާގެ ފިަޔވަޅުތަުކގެ ަސބަބުން ލިބޭ  (ށ)  

ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

ޚްތިޞާޞް، އެ މަްއސަލައެއް ަމއުޟޫޢީގޮތުްނ ނިންމުމުގެ އި

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯޓަަކށް، ނުވަތަ އެ ފިަޔވަެޅއް ތަްނފީޛުކުރެޭވ 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަކަށް، ުނވަތަ އެ ދަުޢާވ އުފުލާއިރު 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމުގޮތެްއގައި ދިިރއުޅޭ ތަން ނިސްބަްތވާ ޝަރުޢީ 

 ގެ ކަމާބެހޭ ކޯަޓކަށް ލިބިގެންެވއެެވ.ދާއިރާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ާއއި (ށ) ަގއި ބަޔާންކުރާ ަވގުތީ ފަރުާވގެ ިފޔަވަޅުަތކުެގ  (ނ)  

 ތެރޭގަިއ، ރައްކާތެިރކަމުގެ ފިަޔވަޅުތަްއވެސް ހިމެނެެއވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ކޯޓަށްވުރެ 

 ގިނަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

ބިނާކުރާ އަސާްސގެ ަމއްޗަށް، ެއއް ޚަޞްމުންތަެކއް ހިމެނޭ އެއް ދަޢުވާ  (ހ)  .49

މައްސަލައަްށވުރެ ގިނަ މަްއސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު ދެ ކޯޓަކަށް 

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުާރ ކަންކަމަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން އެ މައްސަލަ 

ގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯަޓށް ލިބިގެންވޭތޯ ބަލައި އެކަާމމެދު ގޮތެއް ބެލުމު

ކަނޑައަޅަންދެން، ެއ މައްަސލަ ފަހުން ހުށަހެޅުނު ކޯޓުެގ އަމިއްަލ 

އިސްނެގުމަށް އެ ޯކޓުަގިއ ހިނގަމުންދާ މައްސަަލ ބެލުން 

 މެދުކަނޑާލަންވާނެެއވެ.

ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވގެްނ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާފަދަ  (ށ)  

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ ކޯޓުން އެދިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ 

ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ކޯޓަކުން އެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު 

 ލަސްނުކޮށް ފުރަތަމަ ކޯޓަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

، މައްސަލަ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެްއަގއި (ނ)  

ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓަށް އިްޚތިޞާޞް ލިބިގެންާވކަމަށް ނިންމައިފިނަމަ، 

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ކޯޓުތަކުން އެ ކޯޓުތަކަށް ިއޚްތިޞާޞް 

 ލިބިގެންނުވާކަމަށް ކަނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.

        ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 47މި ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

) ވަނަ ނަންބަރުަގިއ ބަޔާންކުރާ 9ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) ގެ ( 56

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ޚާްއޞަ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފަިއވާ ކޯަޓކަށް 

މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ ެއއްބަސްވުުމގެ ދަށުން މައްސަަލ 

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިެގންވަނީ ެއ ކޯޓަށް ކަމުަގއި އެ ކޯޓުްނ 

ކަނޑައަޅަންދެން، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ކޯަޓުކން ނުވަތަ 

ކޯޓުތަކުން އެ މަްއސަލަ ބެލުން މެދުކަނޑާލަންވާނެެއވެ. އަދި އެ މައްސަލަ 

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވަނީ އެއްބަްސވުމުަގއި ކަނޑައަޅާަފއިާވ 

އްސަލަ ކޯޓުންކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، ެއ މަ

ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ކޯޓުތަުކން، އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 އެ ކޯޓުތަކަށް ލިިބގެންނުވާކަަމށް ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
41 

މައުޟޫޢާމެދު ގޮތެއް ނިންމާފައިވާ 

މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ 

އިޚްތިޞާޞް މައްސަލަ ބެލި 

ކޯޓަށް ނުވަތަ އެހެން ކޯޓަކަށް 

 ފަހުން ނުލިބުން 

 

ވަކި ަމއްސަލަެއއް ބެލުުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފަިއވާ ކޯަޓކުން، އެ މައްސަަލ   .50

ބަލައި، ނިހާއީ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާނަމަ، އެ މައުޟޫޢުަގއި އެ ކޯޓަށް ނުވަަތ 

 އެހެން ކޯޓަކަށް އަލުން އެ މަްއސަލަ ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ.

ޖިނާއީ ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ހިނގާ މައްސަލަތައް 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ކޯަޓކަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  2 ޤާނޫނުގެ މި (ހ)  .51

މައްސަލައަކީ ޖިނާއީ ަމއްަސލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެންާވ 

 ކޯޓަކުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ފުރަތަމަ ކޯޓުގަިއ 

ކޯޓުަގއި އެ އެ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެްނޮގސްގެންނުވާެނއެވެ. އަދި އެ 

މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންިދޔުން ހުއްޓާލައި، އެ މައްސަލަ ކަާމބެހޭ ޖިނާއީ 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޖިނާއީ މައްސަލަައކާ ގުޅުންހުިރ  (ށ)  

މަދަނީ މަދަނީ މައްސަލަތައް ނުވަތަ ެއފަދަ ޖިނާއީ މައްސަލަައކުން ުއފެދޭ 

އިލްތިޒާމަާކގުޅޭ މައްސަލަަތްއ ބެލުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ ޖިނާއީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޖިނާއީ 

މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިްޚތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަަކށް ލިބިދޭ 

ރެްއ އިޚްތިޔާރަކަްށ، މި ޤާނޫނުަގިއވާ އެްއވެސް ކަމެްއގެ ސަބަުބން އަސަ

 ނުކުރާނެއެވެ.

 

ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ދަޢުާވއެއް އެ ަމއްޗަށް ބިާނވެފަިއާވ ވާޤިޢާތަކާ ގުިޅގެްނ   .52 ރައްދު ދަޢުވާ 

       ކުރާ ރައްދު ދަޢުވާއެްއގަިއ، ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ ހިނގަމުންދާ ކޯޓަކީ

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ލިބިގެންވާ ކޯޓު ކަމަށްވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ހަމަ އެ ކޯޓުގަިއ 

ރައްދު ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅިާދނެއެވެ. އަދި ެއްއވެސް ަސބަބަކާހުރެ ފުރަތަމަ 

މަވެސް ނުވަތަ އަނބުރާ ގެންދިޔަނަމަވެސް، ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރެވުނު ނަ

އެފަދައިން ކުރެވޭ ަރއްދު ދަޢުވާ އެ ކޯުޓަގއި ކުރިއަްށގެންިދޔުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ، 

 އެ ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
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ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 

 ދަޢުވާ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަަލއެއް ބެލުުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަްށ   .53

ދަޢުވާއެްއ ހުށަހެޅިފައިވަިނކޮށް، އެ ދަުޢވާ އެަމއްޗަށް ިބނާވެފަިއވާ ވާޤިޢާަތާކ 

ގުޭޅގޮތުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ތިންވަނަ ފަރާތުން 

ހުށަހަޅާ ދަޢުވާވެސް ބަލާނީ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުންނެވެ. 

ން އެ ތިްނވަނަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެްއ އެހެންނަމަވެސް، އެީއ، އެފަަދއި

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ޯކޓަށް ލިބިދެވޭނީ، އެ ފުރަތަމަ ދަޢުވާ އެ ކޯޓުަގިއ 

އުފުލި ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ، އެ ދަޢުވާ ބެލުމުގެ ޙަޤީޤީ އިްޚތިޞާޞް ލިބިގެންާވ 

އްޓުވުމަށް ކޯޓަކުން އެ ތިންވަނަ ފަރާތް ހިމެނޭގޮތުން އެ މައްސަލަ ބެލުން ހު

 ކަމުގައިުނވާ ޙާލަތުަގއި ެއކަްނޏެވެ.

 

އާބިޓްރޭޝަނުގެ ެއއްބަްސވުމެްއ އެ މައްޗަށް ހިނގާ މައްސަލައެްއ، މި ޤާނޫނުގެ   .54 އާބިޓްރޭޝަނުގެ އެއްބަސްވުންތައް 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންުކރާ މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ  2

ހުށަހެޅިއްެޖނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަައކާމެދު ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނީ، ލިބިގެންވާ ޯކޓަކަށް 

 އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

 އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކަށް އިޚްިތޞާޞް ލިބިދީފައި އޮވެދާނެ ޙާލަތެއްގައި  -ދެވަނަ ބައި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފުލިދާނެ ދަޢުވާތައް 

 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަނަކީ 

ދިވެހިރާއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާކުރެވުން 

ދަޢުވާއެއް އުފުލޭއިރު ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތް ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ތަނަކީ   .55

ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ، ެއފަރާތަކީ ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް 

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކަގއި އެފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ 

 އުފުލިދާނެއެވެ.

 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަނަކީ 

ދިވެހިރާއްޖެ ކަމުގައިނުވިނަމަވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަޢުވާ އުފުލޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ޢާންމުގޮތެއްގައި ދިިރއުޅޭ ތަނަީކ ދަޢުވާއެއް އުފުލޭއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް  (ހ)  .56

ދިވެހިރާއްޖެ ކަުމގައި ުނިވނަމަވެސް، އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ެއ މައްސަލަެއއް ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
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ކޮންޓްރެކްާޓގުޅޭ މައްސަލަަތުކގަިއ، އެ ކޮންޓްރެކްުޓގެ ެއންމެ   )1(   

އިލްިތޒާމުތައް ައދާކުރަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އަސާސީ 

 ކަމަށްވުން؛

މަދަނީ އިލްތިޒާމަކާ ނުވަތަ ާވޖިބަކާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ދަޢުާވުކރާ   )2(   

މައްސަލަެއއްަގއި، އެ ގެއްުލންދެނިވި ހާދިސާ ނުވަތަ ަޢމަލު 

ހިނގި ތަނަކީ ނުވަތަ އެ ޢަމަލު ހިނގުމަށް މެދުވެރިވި ޙާލަތް 

 ތަނަކީ ދިވެހިާރއްޖެ ަކމަށްވުން؛ވުޖޫދުވި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލައަީކ، ދަޢުވާިލބޭ   )3(   

ފަރާތުން އެ ކޯޓެްއެގ އިޚްތިޞާޞް ޤަބޫލުކޮްށފައިާވ 

    މައްސަލަެއއްނަމަ، ެއ މަްއސަލައެްއ ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞޞް 

ފަރާތުން  އެ ކޯޓަކަށް ލިިބގެންެވއެެވ. އެެހންނަމަވެސް، ދަޢުވާލިބޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ާޙޟިރުވަނީ، ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާްޞއާެމދު 

ސުވާލު އުެފއްދުމަށް ކަމަށްާވނަމަ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ 

އެ ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާްޞ އޭނާ ޤަބޫލުކުރީ ަކމަށް 

 ބަލައިގެންނުވާެނެއވެ.

 ދަޢުވާއެްއގެ އަސާސް ބިާނވެފަިއވަނީ ނުއުފުލޭ މުދަލެްއގެ   )4(   

މިލްކުވެރިކަމާުގޅޭ މަްއސަލަެއއް ނުވަަތ ނުއުފުލޭ މުދަެލއްެގ 

މައްޗަށް އޮތް ަޙއްޤަާކގުޅޭ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށް ކަމަށްވެފަިއ، 

އެ ބިމެއް އޮތީ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

 ކަމަށްވުން؛

ދަޢުވާއެްއގެ ައސާސް ބިނާވެފައިވަނީ ކުންފުނިތަާކއި،   )5(   

ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ، އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކުގެ ޞައްޙަަކން 

ބެލުމާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަން ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން 

ނުވަތަ ުއވާލުމާ ުގޅޭގޮތުން ުނވަތަ އެތަންތަުނގެ ގުަނވަންތަުކން 

ގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމާ ުގޅޭޮގތުން ނިންމާ ނިންމުންތަކު

ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ކުންފުނި، ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ުނވަތަ ޤާޫނނީ 
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ޝަޚްޞު، ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވަނީ ނުވަތަ ާޤއިމުކޮށްފަިއަވނީ 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަމަށްވުްނ؛

ދަޢުވާއެްއގެ އަސާސް ބިނާވެަފއިވަނީ ޢާންމު ރަޖިސްޓަރީއެްއަގިއ   )6(   

އޮންނަ ެއއްެޗއްެގ ޞައްޙަކަން ކަނަޑއެޅުަމށް ލިޔެފައި 

ކަމަށްވެފަިއ، އެ ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮީތ، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ކަމަށްވުން؛

ދަޢުވާއެްއގެ އަސާސް ބިނާވެަފިއވަނީ ވަކި ތަަނކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ   )7(   

ނުވަތަ ަވކި ތަނެްއގައި ރަޖިްސޓަރީކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފިުކރީ 

ޙައްޤުަތއް ރަޖިްސޓަރީކުރުމާއި ޭއގެ ަޞއްޙަަކން މުދަލާގުޅޭ 

      ކަނޑައެޅުމާ ގުޭޅގޮތުން ކަަމށްވާނަމަ، އެ އެްއެޗއް ނުަވތަ

އެ އެްއޗެއް ރަޖިސްޓަީރކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

 ކަމަށްވުން؛

ެއީއ،  މައްސަލައެއްނަމަ، ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ  ޙުކުމެއް  )8(   

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛުކުރަްނޖެހޭ ޙުކުމެއް ކަމަށްވުން؛

ވިޔަފާިރވެރިންގެ ހައިިސއްޔަުތން ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ެވޭވ   )9(   

ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުަމކީ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަުށން 

         ޞައްޙަނޫން ނުވަތަ ބާިޠލު އެއްބަްސވުމަކަށްނުވާނަަމ،

އެ ެއއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ުއފެދޭ އިޚްތިލާފަކާ ގުިޅގެން ުއފުލޭ 

ދަޢުވާއެްއ ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ލިބިގެްނވަނީ ހަމަެއކަނި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ުނަވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ކޯޓަަކށް 

ކަމުގައި އެ ދެފަރާތުން ލިޔުމުން، ސަރީހަ ޢިބާރާތުން 

، އެފަދަ ެއއްބަްސވުމަކާުގޭޅ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުަގއި

މައްސަލަެއއް ބެލުމުގެ އިޚްިތޞާޞް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކަށް 

ލިބިގެންެވއެވެ. ެއއްބަްސވުމަާކ ގުޭޅގޮތުން އުފެދޭ އިޚްތިލާަފކާ 

           ގުިޅގެން އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ފަރާތް ބަޔާންކުރާ، 

ްސވުމުެގ އެ ެއއްބަސްވުުމގެ ކަާމގުޅޭ މާއްދާތަކަކީ، އެ ެއއްބަ

އެހެން މާއްދާތަކާ ވަކިން އޮންނަ، ވަކި އެއްބަްސވުމެއް ކަުމަގިއ 
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އެއްބަްސވުމަކާ ުގޅޭގޮތުން ުއފެދޭ ، ބެލޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

އިޚްތިލާފަކާ ުގޅިގެން އިޚްިތޞާޞް ލިބިދޭ ފަރާތް ބަޔާންކުާރ 

އެފަދަ އެއްބަްސވުމެްއގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލު ުއފައްދާ 

ސަބަބަކީ ެއ ދެފަރާތުން ވެފައިވާ ާޤނޫނީ  ހަމައެކަނި

އެއްބަްސވުމުގެ ަޞއްޙަކަާމމެދު ސުވާލު އުފެއްދުން 

 ކަމުގަިއވާނަމަ، އެފަދަ ދަޢުވާެއއް ނުއުފުލޭނެެއވެ.

މުދާ ވިއްކުމުގެ ުނވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ އެއްބަސްުވމެްއ   )10(   

ނުަވތަ ވެފަިއވަނީ ދިވެހިާރއްޖެއަށް ައމާޒުކޮށްގެން ވިޔަފާިރއެްއ 

       ފަންނީ މަސައްކަތެއް ކުރާ ފަރާތަކާ އެކުަގއި ކަމަށްވެަފއި،

އެ ެއއްބަްސވުމަކީ އެ މަަސއްކަތާ ގުޅުންހުރި ެއއްބަްސުވމެއް 

ކަމަށްވާނަމަ، އެ ެއއްބަްސވުމުގެ ބަިއވެރިްނގެ ތެރެިއން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާންމު ގޮތެްއަގއި ދިރިއުޅޭ، މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

ނަ ފަރާތުން، އެ އެއްބަސްވުމުގެ އަެނއް ބައިވެިރާޔެގ ލިބިގަން

މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯެޓްއގައި ދަޢުާވެއއް އުފުލައިފިނަަމ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އެއްބަްސވުުމެގ ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުމަާކގުޅޭ ދަޢުވާެއއްނަމަ، އެ   )11(   

ބައިވެރިްނގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާންމުގޮތެްއަގިއ 

މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފު، ެއ ވަޒީފާގެ ެއއްބަްސވުމުގެ އަެންއ 

ބައިވެިރޔާގެ ަމއްޗަށް ިދވެިހރާއްޖޭގެ ކޯޓެްއގަިއ ދަޢުާވެއއް 

އުފުލައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކޯޓުތަކަށް އެ ަމއްސަލަެއްއ 

  އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވެެއވެ.ބެލުމުގެ

އިފްލާސްކުރުމުެގ ދަޢުވާެއްއަގއި، ދަރަިނވެރިާޔގެ މަިއގަނޑު   )12(   

މަޞްލަޙަތުތައް ޤާއިމުވެފައި ހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަްށވާނަމަ، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞްޞ 

އިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަަލއެްއަގިއ ލިބިގެންެވއެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ 

ނުވަތަ އޭޖެންސީެއްއ ، ހިމެނޭ ދަރަނިވެރިޔާގެ ވިޔަފާީރގެ ގޮތްޕެއް 
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ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރިނަމަ، ައދި 

އިފްލާސްކުރުމުގެ އެފަދަ ދަޢުވާެއއް ބިނާވެަފއިވަނީ ހަމަެއަކނި 

ލުގެ ަމއްަޗށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ދަަރނިވެރިާޔގެ މުދަ

ކަމަށްވާނަމަ، އެ މައްސަަލެއއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ެވސް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

ވަކި މަްއސަލަެއއްގެ ަމއްޗަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންުކރާ ކަންކަްނ  (ށ)  

ނުހިނގާ ޙާލަތްތަކުަގއިެވސް، އެ މައްސަަލިއގައި ހިމެޭނ އެންމެހައި 

ޚަޞްމުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށްވެފައި، އިންޞާފު ާޤއިމުކުރުމުެގ 

     ގޮތުން އެކަން ެއގޮތަށް ކުުރމަކީ އެދެިވގެންވާކަެމއް ކަުމގަިއވާނަމަ،

އެ މައްސަަލއެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ފައިވާ ފަދަ މައްސަލައެއް ިދވެހިރާއްޖޭެގ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންޮކށް (ނ)  

ކޯޓެްއގައި ބެލުމަީކ، އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮުތން ކުރުމަށް 

އެދެިވގެންާވކަމެއްކަމަށް ކަނަޑއެޅުމުަގއި، އެ މަްއސަލަެއއް ހުށަހެޅިފައިާވ 

ކޯޓަކުން އެ މައްސަަލއާުގޅޭ ެއންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ. 

 ގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ހިމެނެއެވެ.އޭގެ ތެރޭ 

 ހެކި ނުވަތަ މުދާ ހުރި ތަން؛  )1(   

އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކޯޓެްއގައި ހިންގުން މަާނކުރާ   )2(   

 ޙާލަތެއް ވުޖޫދުވެަފއިާވކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛

އެ މައްސަަލއެްއ ހުށަހަޅަން އެންމެ ެއކަށީގެްނވަނީ ެއހެން   )3(   

 ކޯޓަކަްށކަން ނުވަަތ ނޫންކަން؛ޤައުމެްއގެ 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދޭ ފަރުވާ އެހެން ޤައުމެްއގެ ކޯަޓކުން   )4(   

 އެކަީށގެންވާ ގޮތެްއގައި ަނގަިއދެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓެްއަގއި މައްަސލަ   )5(   

 ޚަރަދާއި ލިބޭނެ ފަސޭހަ؛ކުރިއަްށގެންދިޔުމުަގއި ހިނގާެނ 
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުރާ ުޙކުމެއް އެހެން ޤައުމެްއަގއި   )6(   

ތަންފީޛުކުރުމާއި، އެހެން ޤައުމެްއގެ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުުކމެްއ 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު.

ކޯޓަކަށް ިލބިގެންާވކަން ދަޢުވާއެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިާޞޞް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ރ)  

ނުވަތަ ނޫންކަން މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުމުގަިއ، އެ ދަޢުާވ 

އެކަާމމެދު ގޮތެްއ ، (އެެކއް) މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައި  1ހުށަހެޅޭތާ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅުތައް 

 އަޅައިދިނުމަށް އެދުން 

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިގެްނވަީނ އެހެން ޤައުެމއްެގ ދަޢުވާއެްއ މައުޟޫީޢގޮތުން   .57

ކޯޓަކަށް ކަމަްށވީނަމަވެްސ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެދެވިދާނެ 

ވަގުތީ ފަރުާވގެ ފިޔަަވޅެއް އެ ދަޢުވާއަކާ ގުޭޅގޮތުން އަޅައިދިނުމަށް އެދި 

ޖޭގެ ކޯަޓކަްށ މައްސަލަިއގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ަވގުތީ ފަރުވާގެ ފިަޔވަޅުތަުކގެ ތެރޭަގއި، 

 ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިޔަަވޅުތަްއެވސް ހިމެނެއެވެ.

 

އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ަމއްސަލަެއްއ  56މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .58

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ހުށަެހޅުނުއިރު، ހަމަ އެ ދަޢުާވ ބިނާކޮށްފައިާވ 

އަސާްސގެ މައްޗަށް އެ ޚަޞްުމންގެ މެދުގައި ހިނގާ އެހެން މައްސަލަެއއް 

ބޭރު ޤައުމެްއގެ ކޯެޓްއގައި ިހނގަމުންދާނަމަ، މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމަކު 

ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، އެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންާދ މައްސަލަ ހިންގުން ުހއްޓާލުމަށް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

ބޭރު ޤައުމުގެ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަުކން   )1(   

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛުކުެރޭވނެ ޤަބޫލުކުރާނެ އަދި/ނުވަތަ 

 ޙުކުމަކަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވުްނ؛ އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ ހިންގުން ހުއްޓާލުމަކީ،   )2(   

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްަޓކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 

 ކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯަޓށް ޤަބޫލުކުރެވުން.
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އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

ބަޔާންކުރާފަދަ މައްސަލައެއް ދިވެހިާރއްޖޭެގ ކޯޓަށް 

 ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެެއވެ.

ބޭރު ޤައުމުގެ ކޯުޓގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލަ ހިންގުން   )1(   

 ހުއްޓާލުން ނުވަތަ ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިޔުން؛

ޤައުމުގެ ކޯުޓަގއި ހިނގަމުންދާ މައްސަލަ އެކަީށގެްނާވ ބޭރު   )2(   

މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ނިމިާދނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯަޓށް 

 ނުފެނުން؛ ނުވަތަ

މައްސަލަ ކުިރއަށްގެންދިޔުމަީކ، އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަަކިއ   )3(   

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯަޓށް 

 ޤަބޫލުކުރެވުން.

ބޭރު ޤައުމެްއގެ ކޯަޓކުން ބަަލމުންދިޔަ މައްސަލަ ެއ ކޯޓުްނ ނިންމައި،  (ނ)  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުން ަޤބޫލުކުރާނެ އަދި/ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގަިއ 

ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޙުކުމެއް ޮކށްފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ 

 ބާޠިލުކުރަންވާނެެއވެ.މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުްނ 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް 

 

ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވުން 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއެިޅގެން އެެހން ގޮތަކަށް  (ހ)  .59

    އުފުަލންވާނެކަމަށްބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މަދަނީ ދަޢުވާއެއް 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުއްދަތުތައް، އެފަދަ ކޮންމެ ދަޢުވާއެްއެގ 

މައްޗަށް ހިނގާނެެއވެ. ައދި އެ މުއްދަތުގައި ެއ ދަޢުވާއެްއ 

އުފުލާފައިނުވާނަމަ، ޭއގެ ފަހުގެ ތާރީޚެްއގަިއ ެއ ދަޢުވާެއްއ 

 ނުއުފުލޭނެއެވެ.

މުްއދަތުތައް ހިނގަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނަށް މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ  (ށ)  

 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
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މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ، ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ  (ނ)  

 ގޮތުންނެވެ.

 

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢާންމު މުއްދަތު 

ޤާނޫނެއްގަިއ އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ މި ޤާނޫނުގައި އަދި އެހެން   .60

ހިނދަކު، މަދަނީ ދަޢުވާެއއް ުހށަހެޅޭނީ، އެ ދަުޢވާ ބިނާކުރި ސަބަބު ނުވަތަ ދަޢުާވ 

(ހަެއއް)  6އެމައްޗަށް ބިާނވާ ޚުޞޫމާްތ މެދުވެރިވި ތާރީޚުން ފެިށގެން 

 އަހަރުދުވަސް ފާއިުތވެފައިުނާވނަމައެވެ.

 

އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއްނެތި ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުމާުގޅޭ ދަޢުާވތައް ހިމެނޭގޮތުން،   .61 މައްސަލަތައް ވަޒީފާއާބެހޭ 

ވަޒީާފއާގުޅޭ އެންމެހައި ދަޢުވާަތއް، ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ތާރީުޚން ފެށިގެން ނުވަތަ 

(ިތނެއް) މަސްދުވަުހގެ  3ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު އުފަންިވ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ށަހަޅަންވާެނއެވެ.ތެރޭގައި ހު

 

މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމާބެހޭ 

 މައްސަލަތައް 

އުފުލޭ މުދަލެއްގެ މިލްކުވެިރކަން ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އެ މުދަލެއް  (ހ)  .62

އެފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުިރން، އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން އެހެން 

މިލްުކވެރިަކން ފަހުން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެ މުދަލުގެ 

ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތަށް އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަަދލުކުރުމާބެހޭ 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަްނ ފުރަތަމަ 

(ަހއެއް) އަހަރުުދވަްސވުމުގެ  6ބަދަލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެިށގެން 

 ކުރިންނެވެ.

ބަޔާްނުކރާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުވާ އުފުުލމުގެ ޙައްޤު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

ކުރިން އެ ދަޢުވާ އުފުލާފައިނުުވމުގެ ސަބަބުން އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަްނ 

އެފަރާތަށް ބަދަލުވެފައިުނވާނަމަ، އެ މުދަލުގެ މިލްުކވެިރކަމަށް އޮްތ 

 އެފަރާތުގެ ޙައްޤު ގެއްިލގެންާދނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮްތނަމަވެސް، ވަިކ މުދަލެއް ވަަގށް ނެގުމުެގ  (ނ)  

ސަބަބުން އެ ވަްއކަމާ ުގޅޭގޮުތން ކުރާ ދަޢުާވއަކާ ގުޭޅގޮތުން މި މާއްދާެގ 
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 (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ ުމއްދަުތތަކެއް ނުހިނގާެނއެވެ. އެހެްނނަމަވެސް، 

މުދަލުގެ މައްޗަށް އޮތް އެފަރާތުގެ މިލްކުވެރިކަން މި މާއްދާގެ (ށ) އެ 

ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި ެގއްލިފައިވާނަމަ، އަދި އޭނާއަްށ އެފަދައިން 

އެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ގެއްލުނީ އެ ވައްކަްނކުުރމުގެ ކުރިން 

 ރެވޭނެެއވެ.ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ަވއްކަމާ ުގޅިގެން ކުެރވޭ ދަޢުވާެއއް ނުކު 

 

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުމުގެ ދަޢުވާ 

 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

އަބުރާބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ދަޢުވާެއއް އުފުލަންވާނީ،   .63

(ެއކެއް)  1އެ ދަޢުވާކުރުުމގެ ަޙއްޤު އުފަްނވި ސަބަބު ވުޖޫދުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އަހަރުދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިްނނެވެ.

 

ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ 

 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ޖުޑީޝަލް ރިވިުއގެ ދަުޢވާެއްއ ހުށަހެޅޭނީ، އެ ދަޢުވާކުރުުމގެ ޙައްުޤ  (ހ)  .64

(ތިނެއް)  3އުފަންވި ސަބަބު ވުޖޫުދވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން 

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ދަޢުާވކުރުމުގެ ަޙްއޤު އުފަންިވ  (ށ)  

ސަބަބު ވުޖޫދުވި ތާރީޚު ކަަމށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދަޢުާވ އެމައްޗަްށ 

ބިނާވެފައިާވ، ަދއުލަތުގެ އިާދރާއިން އަޅާަފއިާވ އިދާރީ ިފޔަވަުޅ އެިޅ 

 ތާރީޚަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ  (ނ)  

 ޖުޑީޝަލް ރިިވއުެގ ދަޢުވާެއްއ ކޯޓަށް ބަލަިއގަެނވޭނީ، އެ މުއްދަތުގަިއ 

އެ ދަޢުވާ ހުށަނޭޅުނު އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަކެްއ ހުރިކަމުގައި ކޯޓަްށ 

ދީފިނަމައެވެ. ނުވަތަ މި މާއްދާެގ ސާބިތުކޮށްދީ، ކޯޓުްނ ެއކަމުެގ ހުއްދަ 

(ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މުއްދަތު ހަމަވެފަިއވީނަމަެވސް، ދަޢުާވ 

ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ދައުލަތުެގ އިދާރާއިން 

އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ އެ މުްއދަތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ ޖުޑީޝަލް ރިވިުއގެ 

 އެވެ.މައްސަލަ ކޯޓަށް ބަލަިއގަނެވިާދނެ

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ވަކި ާބވަތެްއެގ ޖުޑީޝަލް  (ރ)  

ރިވިުއގެ ދަޢުާވެއއް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ވަިކ މުއްދަތެްއ 
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ކަނޑައަޅާަފިއވާނަމަ، އަދި އެ މުއްދަތަކީ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ 

         ، އެ ދަޢުވާއެއް  މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްަދތެއް ކަމުަގިއވާނަމަ،

 އެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ މުްއދަތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް 

 ލިބޭ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 

އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ެގްއލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމާގުޅޭ ދަޢުވާއާިއ، ތުރާެގ  (ހ)  .65

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމާގުޅޭ ދަޢުވާއާިއ، ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ 

އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާ ޚިލާފުުވމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު 

ހޯދުމާގުޅޭ ދަޢުވާގެ ތެެރއިން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ުނަވތަ އެހެން 

ފަރާތެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ލިޭބ އަނިާޔއަށް ބަދަލު ހޯދުމުެގ ދަޢުވާތައް 

         ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުތަކުްނ ފެށިގެންއުފުލަންވާނީ، ތިރީ 

 (ތިނެއް) އަހަރުދުވަުހގެ ެތރޭގަެއވެ. 3

 ދަޢުވާކުރުމުގެ ަޙއްޤު އުފަންވި ސަބަބު ވުޖޫދުވި ތާރީޚު؛ ނުަވތަ  )1(   

ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާ ލިބުނު މީހާއަށް އަނިޔާވިކަން އެނުގނު   )2(   

 ތާރީޚު.

އޮްތނަމަވެސް، އެ ައކުރުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން  (ށ)  

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ 

މަރުވެއްޖެނަމަ، މަރުިވ މީހާެގ ވާރިޘުންެގ ފަރާތުން އެކަުމގެ ދަޢުާވ 

ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ަދޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކަުމގައި ބަލާނީ، 

ންކޮށްަފއިވާ ތާރީުޚތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވާ ތިރީގައި ބަޔާ

 (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހެވެ. 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 މަރުވި ތާރީޚު؛ ނުވަތަ   )1(   

 މަރުވިކަން އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ މީހަކަށް އެނގުނު ތާރީޚު.  )2(   

ތިބިނަމަ، އަދި މަރުވި މީހާ ތަމްސީލުކުރާ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން  (ނ)  

އެމީހުންނަށް އޭނާ މަރުިވކަން އެނގުނު ތާރީުޚ ތަފާތުނަމަ، މި މާއްދާގެ 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތު ގުނުމުަގިއ 2(ށ) ގެ (

ބަލަންވާނީ، އެ ތާރީޚުތަުކެގ ތެރެއިން އެންމެ ައވަހަށް ބައްދަލުާވ 

 ތާރީޚަށެވެ.
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މީހަކަށް މަޢުލޫމާތު އެނގުނު ތާރީޚުކަމަށް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  (ރ)  

ބަލާނީ، ތިރީގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަން އެފަރާަތކަށް ފުރަތަމަ 

 އެނގުނު ތާރީޚަށެވެ.

ލިބިފައިވާ އަނިާޔއަކީ ނިސްބަުތން ބޮޑު އަނިޔާއެްއކަން އެނުގނު   )1(   

 ތާރީޚު؛ ނުވަތަ 

މިންަވރެްއ ލިބުނު އަނިޔާ އެުކގައި ުނވަތަ އަނިާޔގެ ވަކި   )2(   

މެދުވެރިވެފަިއވަނީ ދަޢުވާކުެރޭވ އިހުމާލުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން 

ނުވަތަ ތުރާެގ ޢަމަލުގެ ސަަބބުން ނުވަތަ ވާޖިބާ ޚިލާފުވުުމެގ 

 ޢަމަލުގެ ސަބަބުންކަން އެނުގނު ތާރީޚު؛ ނުވަތަ

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގުނު ތާރީޚު؛ ނުަވތަ  )3(   

ހިންގިކަމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ޢަމަލު   )4(   

ހިންގާފައިވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްނަމަ، 

އެފަރާތަކީ ކޮން ފަރާެތއްކަން އެނގުނު ތާރީޚު އަދި ދަޢުވާިލބޭ 

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ހުށަެހޅުމަށް ބާރުދޭ އެހެން ވާޤިޢާތައް.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި، ހިންިގކަމަށް ނުަވތަ ނުކޮށް  (ބ)  

ދޫކޮށްލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު 

އިހުމާލުގެ ޢަމަލެއްކަން ނުަވތަ ތުރާގެ ޢަމަލެއްކަން ނުވަތަ ވާޖިބާ 

ޚިލާފުވުމުގެ ޢަމަލެއްކަްނ އޭނާއަށް އެނގިފަިއވާަކން ނުވަތަ 

 ފައިުނވާކަން މުހިންމެއް ނޫނެވެ.އެނގި

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ފާިއތުވުމަށްފަހު،  (ޅ)  

 މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ދަޢުވާެއއް ކޯޓަށް ހުށަެއއްނޭޅޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، "ަހށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" ކަމުަގއި ބުނެފަިއ  (ކ)  

އެވަީނ، މީހަކަށް ކުރިމަތިވާ އެއްެވސް ބައްެޔއް ނުވަަތ އެއްެވސް 

 ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހިމެނޭގޮތުްނނެވެ.
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އިހުމާލުގެ ދަޢުވާތަކުގެ ތެރެއިން 

ދަޢުވާ އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ 

ސަބަބާގުޅޭ އެންމެހައި ވާޤިޢާތައް 

 ނޭނގޭ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް 

ވަނަ ާމއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ  65މި މާއްދާ ހިނގާނީ، މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .66

ބާވަތުގެ ދަޢުވާަތއް ފިޔަަވއި ިއހުމާލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

) ވަނަ 2ހޯދުމުގެ ދަޢުވާތަކުގެ ތެެރިއން، މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ (

ވަނީ، ދަޢުވާ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މުއްަދތު ގުނަން ފަށާ ތާރީޚު ބައްދަލު

ބިނާކުރި ސަބަބު މެދުވެރިވި ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގަިއާވ 

 ޙާލަތުގަެއވެ.

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ދަޢުވާެއއް އަންނަނިިވ މުއްދަތުތަްއ  (ށ)  

 ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށައެއްނޭޅޭެނއެވެ.

(ހަެއއް)  6ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބު މެދުވެރިވި ތާރީޚުން ފެށިގެން   )1(   

 އަހަރުދުވަސް؛ ުނވަތަ 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚުން   )2(   

     (ތިނެއް) އަހަުރދުވަސް. (އެހެންނަމަވެސް ެއީއ  3ފެށިގެން 

) ވަނަ ނަންބަރުަގިއ 1އެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ މި އަކުރުގެ (

ތާީރޚެްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަަތށްވުރެ ފަހުގެ 

 ކަމުގަިއވާނަމަެއވެ).

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ދަޢުާވ 2މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ުމއްދަތު ގުނަން ފަށާ ތާރީޚަީކ، ދަޢުވާކުރާ 

ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ އެހެްނ ފަރާތަކަށް 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ދަޢުވާެއއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ލިބުނު 

މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ތާރީޚާއި، އެފަދަ ދަޢުާވއެއް ހުށަހެުޅމުގެ ޙައްުޤ 

ލިބިގެންވާކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އެްނމެ އަވަހަށް 

 ބައްދަލުވާ ތާރީޚެވެ.

"ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ދަޢުވާެއއް  މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި (ރ)  

 ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:

ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރާ ެގްއލުމާ   )1(   

 ސީދާ ގުޅޭ ވާޤިޢާަތއް އެނގިފައިވުމަށް؛ ުނވަތަ 
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ދަޢުވާާއގުޅޭ އެހެން ވާޤިާޢެއއް މި މާއްދާގެ (ޅ) ަގއި ބަޔާްނުކރާ   )2(   

 އެނގިފަިއވުމަށް.

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި، ގެއްލުާމ 1މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ( (ބ)  

ސީދާގުޅޭ ވާޤިޢާަތއް ކަމުަގިއ ބަލާނީ، އިހުމާލުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން 

ގެއްލުްނވި މީހާއަށް ލިބުނު ެގއްލުން، ފަރުވާތެިރ، ސަބަބުެވރި މީހަކަށް 

މެދުވެރިވިނަމަ، އެ ގެއްލުމަީކ، ެއކަމާ ގުިޅގެން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ 

ފަރާތުގެ މައްޗަށް އެމީހަުކވެސް ދަޢުވާކުރާނެ ެއކަށީެގންވާ ބޮުޑ 

ގެއްލުމެްއކަމަށް ވާ ޙާލަތުަގއި، އެ ދަޢުވާ އެމީހެްއގެ މައްޗަްށ އުފުލުމަށް 

 ބުރަވާ ޙާލަތްތަކަށް ބާރުދޭ ވާިޤޢާތަކަށެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ އެހެން 2މާއްދާގެ (ރ) ގެ (މި  (ޅ)  

 ވާޤިޢާއަކީ:

ވެފަިއވާ މުޅި ެގއްލުމަކީ ނުވަތަ އެ ެގއްލުމުގެ ވަކި ބަަޔކީ ީސދާ   )1(   

ތުހުމަތުކުރެވުނު ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި 

 ޢަމަލުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ެގއްލުމަކަށްވުން؛ އަދި 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ އަދި  )2(   

ހިންގިކަމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުުނ   )3(   

ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްނަމަ، 

އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި ަދޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް ަދޢުާވ 

 ވާޤިޢާއެއް.ހުށަހެޅުމަށް ބާރުދޭ އެހެން 

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ބޭުނމަށްޓަކައި، ހިންިގކަމަށް ނުަވތަ ނުކޮށް  (ކ)  

ދޫކޮށްލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު 

އިހުމާލުގެ ޢަމަލެއްކަން އޭނާއަށް އެނގިަފއިާވކަން ނުވަަތ 

 އެނގިފައިުނވާކަން މުހިންމެއް ނޫނެވެ.

މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މީހަކަށް ވަކި ކަމެއް އެނގުމުގެ މާނައިެގ މި  (އ)  

ތެރޭގައި ބުއްީދގެ ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ތިރީގައިވާ ކަްނަކން އޭނާއަށް 

 އެނގޭނެކަމަށް ބަލަންވާެނއެވެ.
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ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ދެނެގަނެވެން ހުރި ނުވަތަ ޔަޤީންކުެރވެްނ   )1(   

 ހުރި ކަންކަން؛

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އަމިްއލައަށް ނުވަތަ ޚަބީރެްއގެ އެީހގަިއ   )2(   

ޔަޤީންކުރެވެން ހުރި ކަންަކން؛ ނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ 

ބޭނުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ޚަބީރެއްގެ އެހީގައި މަޢުޫލމާތު 

ޔަޤީންކުރެވެން ހުރިކަމަށް ބަލަންވާނީ، އެ އެހީތެރިަކން 

 ަޔވަޅު ައޅާފަިއވާނަމަެއވެ.ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންވާ ފި

 

އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް 

ލިބޭ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް 

ފިޔަވައި އެހެނިހެން އިހުމާލުގެ 

މައްސަލަތަކަށް ކަނޑައެޅޭ 

 މުއްދަތު 

އިހުމާލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާތަުކެގ  (ހ)  .67

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ދަޢުވާަތއް ފިޔަަވއި  65ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ 

އެހެން ދަޢުވާތަކުަގއި، ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ހިނގި ތާރީޚުން 

(އެްއ ތާރީޚަށްވުރެ ގިނަނަމަ ބަލާނީ އޭގެ ތެެރއިން ފަހުެގ ތާރީޚަށް) 

(ދިހައެއް) އަަހރުދުވަސް ފާއިތުެވއްޖެނަމަ، ެއ ދަޢުވާއެްއ  10ފެށިގެން 

 ށައެއްނޭޅޭނެެއވެ.ހު

އެކަމަކީ ތުހުމަތުކުރެވުނު އިުހމާލުގެ ޢަމަލު މެދުވެރިވި ސަބަބު   )1(   

 ކަމުގަިއވުން؛ އަދި 

އެދިފައިާވ ގެއްލުމުެގ ބަދަލު އެމައްޗަްށ ބިނާެވގެންާވ ެގއްުލމަކީ   )2(   

އެ ތުހުމަތުކުރެވޭ އިހުމާލުގެ ޢަމަލުގެ ސަބަބުން (މުޅި ޢަމަލުެގ 

ޢަމަލުެގ ބައެްއގެ ސަބަބުން) މެދުވެިރިވ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ 

 ކަމަކަށްވުން.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ވުޖޫުދެވފައި ނެތުމަކީ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ދަޢުވާތައް އުފުލުމުން 

 ބަރީޢަނުވާނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

 އެހާތަނަށް ވުޖޫދުވެފައިނުވުްނ؛ ނުަވތަ ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބު  )1(   

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މުްއދަތު   )2(   

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ  66ހަމަވުމުގެ ކުރިން، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަޢުވާއެްއ ކޯޓަށް ހުށަހެުޅމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ މުްއދަތު 
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) ވަނަ ނަންަބރުެގ 2( ގުނަންފަށާ ކަމަށް ެއ މާއްދާެގ (ރ) ގެ 

ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިާވ ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބު 

 ވުޖޫދުވެފައިުނވުން.

 

މީހަކު މަރުވުމަށްފަހު، އެމީހެއްގެ ދަރަންޏެްއ ނުވަތަ ަވޞިއްޔަތަާކ ުގޅިގެްނ   .68 ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ މައްސަލަތައް 

(ފަސްދޮޅަސް)  60ފެށިގެން ދަޢުވާކުރާ މީހަކު ހުރިނަމަ، ެއމީހަކު މަރުވި ތާރީޚުން 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މައްސަަލ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ 

ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ 

 ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ ވަޞިއްޔަތެއް ތަްނފީޛުކުރަން ބޭނުންވާ 

 މީހަކު ނެތީ ކަމުގަެއވެ.

 

ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއވާ ނިހާއީ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ނިންމުމެއް  (ހ)  .69 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މުއްދަތު 

       ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 (ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. 10

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ދަރަނިވެރިާޔ  (ށ)  

ފިލައިގެން އުޅޭނަމަ، ނުވަަތ ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޙުކުމުގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުދާ ފޮރުވާަފއިވާނަމަ، އެ ދަރަނިވެިރޔާ ޯހދޭ ތާރީޚުން 

          ތާރީޚުން ފެށިގެންފެށިގެން ނުވަތަ އެ މުދާ އަނބުރާ ހޯދުނު 

(ދިހައެއް) އަހަރު ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ދިުގ މުއްދަތެްއ  10

 ފާއިތުވެފަިއވާނަމަ، އެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމަކަށް ހުށައެއްނޭޭޅނެއެވެ.

ދަރަންޏަކާ ގުިޅގެން އިންޓްެރސްޓްގެ ގޮތުަގއި ަދއްކަންޖެހޭ ފައިާސ  (ނ)  

ދައްކަންޖެހުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ނަގައިދިނުމުަގއި، އެ އިންޓްެރސްޓް 

(ދިހައެއް) އަހަރުދުވަްސ ފާއިތުވުމަށްފަހު އިންޓްރެސްްޓގެ ގޮުތަގއި  10

 ހިނގާފައިވާ އެްއވެސް ފަިއާސއެއް ަނގައިީދގެން ނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ)، (ށ) އަދި (ނ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޙުކުމްކުރާ  (ރ)  

(ށ) އަދި (ނ) ގަިއ ، މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމާ ކޯޓުން 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
57 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުތަކަްށވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް އެ ުޙކުމް ނުވަތަ 

 ނިންމުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެްއނާޅައެވެ.

 

ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި ހުރި 

 އިތުރުކޮށްދިނުން 

މި ޤާނޫނުގައި ދަޢުާވެއއް ހުަށހެޅުމަށް ވަކި ުމއްދަތެއް ކަނޑައަޅާަފއިާވ  (ހ)  .70

          ކޮންމެ ދަޢުވާެއއް ކުރުުމަގއި، އެ ދަޢުާވކުރުމުގެ މުއްދަތުގައި 

އެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ުނކުެޅދުންތެރިކަމެއްހުރި ފަރާތެއްކަމުގަިއވާނަމަ، 

އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ނިމުމަކަށް އައި ތާރީޚާއި ނުވަތަ އެަފރާތް މަރުވި 

ތާރީޚާ، މި ދެ ތާރީޚުގެ ތެެރިއން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވާ ތާރީޚަުކން ފެށިގެން 

 ޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.(ހައެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ ދަ 6

ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބު ފުރަތަމަ މެދުވެރިވިއިރު ނުުކޅެދުންތެރިކަމެްއ  (ށ)  

ނެތް މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މީހަކު ދަޢުވާކުރާނަަމ 

 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ުއސޫލެއް ނުހިނގާނެެއވެ.

ބިނާކުރި ސަބަުބ މެދުވެރިީވ ނުކުޅެދުންތެރިކަންުހރި މީހަކަށް ދަޢުވާ  (ނ)  

ކަމަށްވެފަިއ، އޭނާގެ ކިބަިއަގއި ހުރި އެ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާއެކު އޭނާ 

މަރުވެއްޖެނަމަ، ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ދެވަނަ މީހަކަށް އެ ދެވަނަ މީހާެގ 

އިތުރުކޮށެްއ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

 ނުދެވޭނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންނާއި ރަްއކާތެރިކަްނ ލިބިގެންވާ  (ރ)  

 ފަރާތްތައް ބަލަންވާނީ ނުކުޅެުދންތެރިކަންހުރި ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުަގެއވެ.

 

ޚިޔާނާތް ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް 

ފޮރުވުމުގެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް 

މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ފަސްކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފަިއވާ ބާވަުތެގ  (ހ)  .71

ދަޢުވާތަކުގެ ތެެރއިން، އެ ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވަނީ ދަުޢވާ ރައްުދވާ 

ފަރާތުން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށގެން ަކމުގަިއވާނަމަ 

މުގެ ަޙއްާޤ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ިލބިދޭ ދަޢުވާ ހުށަހެޅު

މަޢުލޫމާތެއް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޤަޞްދުގައި ފޮރުވާފަިއވާނަމަ، 

ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެ ޚިޔާނާްތ 

ނުވަތަ ފޮރުވާފައިވާ ކަމެއް އެނގޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެކަށީގެްނާވ 
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ގެން ެއކަން ދެނެގަނެވޭެނކަމަށް ބެލެޭވ ތާރީޚުން ގޮތަކަށް މަަސއްކަތްކޮށް 

 ފެށިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ޭބނުމަށްޓަކައި، ވަކި ަވގުތެްއ ވަންދެން  (ށ)  

ހާމަނުވާނެކަމަށް ބަލައިގެްނ ޤަޞްދުަގއި ޒިންާމއެްއ އަދާނުކޮްށ 

ދޫކޮށްލުމަކީ އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރުމާގުޅޭ ވާޤިޢާތައް ޤަޞްދުގަިއ 

 ފޮރުވުންކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ެއއްެވސް ކަމަކީ، ޚިޔާާނތް ނުވަތަ  (ނ)  

އޮޅުވާލުުމގެ ޢަމަލު ހިނގިފަުހން، އެ މުދާ ގަތް ފަރާުތެގ މައްޗަށް 

ދަޢުވާކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަާރތް މެދުވެރިކޮށް އަގުހުރި މުޤާބިލަކަށް 

ުމދާ ގަތް ފަރާތުެގ މަްއޗަްށ އަންނަނިވި ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ެއ 

 ކަންކަމުަގއި ދަޢުވާކުރުމަށް ުފރުޞަތު ދޭ ކަންކަމަށް ވެގެްނނުވާނެެއވެ.

 އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ މުދަލެއްެގ އަގު ހޯދުމަށް؛ ނުވަތަ   )1(   

މުދަލަށް އަސަރުކުރާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ   )2(   

 ތަންފީޛުުކރުމަށް.މުދަލަކާގުޅޭ ޗާެޖއް 

ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބާގުޅޭ ެއއްވެސް ވާޤިޢާއަކާ ގުޅުންހުރި ޚިޔާނާތެއް  (ރ)  

ނުވަތަ ޮއޅުވާލުމެްއ ހިމެނޭ ދަޢުވާެއއްަގއި މުދާ ގަތް މީހަީކ ޚިޔާނާތް 

ނުވަތަ އޮުޅވާލުމުގައި ަބއިވެިރވި ފަރާތަކަށް ނުވެފައި، މުދާ ގަތްަވގުުތ 

ުޅވާލުމުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަން ނޭނގޭނަމަ އޭަގއި ޚިޔާނާތް ނުވަތަ އޮ

ނުވަތަ ޚިޔާނާތް ނުވަތަ އޮުޅާވލުމުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ 

ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްަޓކައި ގަންނަ 

 މީހާއަކީ އެ ޢަމަލުގައި ަބިއވެިރވި މީހެއް ކަމުަގއެއް ނުބެެލޭވނެއެވެ.

 

ކުރިއަށްދާ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން އާ 

 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ނިޔަލަށް  71ވަނަ މާއްާދިއން ފެށިގެން  60މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .72

ހުރި މާއްދާތަކުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ކޮންމެ އާ ދަޢުވާައކީ ވަިކ ދަޢުވާއެްއ 

 މަށް ބެލެވޭނީ:ކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ދަޢުވާއެއް ފެށުނު ތާރީޚު ކަ

    ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާެއއްެގ ގޮުތަގއި ފެުށނު   )1(   

އާ ދަޢުވާެއއްނަމަ، ނުވަަތ ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ 
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ދަޢުވާއެްއގެ ތެެރއިން ހުށަހެޅުނު ދަޢުވާއެއްނަމަ، އެ މަްއސަލަިއެގ 

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު؛

 ދަޢުވާެއއްނަމަ އަްސލު ދަޢުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚު.އެނޫން އާ   )2(   

މި މާއްދާގައި އާ ދަޢުވާެއއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަަޅއިކެނޑުުމެގ  (ށ)  

ގޮތުން ނުވަތަ ރައްދު ދަޢުވާއެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއާިއ، ތިރީގަިއ 

 ގޮތުންނެވެ.ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ެއދި ހުށަހެޅޭ އާ ދަޢުވާ ހިމެނޭ 

 

 ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބަށް އުިނއިތުރެއް ގެނައުމަށް؛ ުނވަތަ  )1(   

 ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރުމަށް ނުަވތަ އުނިކުރުމަށް.  )2(   

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ިތންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ" ކަމަްށ  (ނ)  

މަްއސަލަެއއްަގއި އެ ދަޢުވާެގ ބުނެފައި އެވަނީ، ދަޢުާވެއއް އުފުލިފައިވާ 

ޚަޞްމެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ އެ ދަޢުވާއަށް އެހެން ޚަޞްމަކު 

        އިތުރުކުރުމަށް ނުާވގޮތަށް، އަސްލު ދަޢުާވގައި ހިމެޭނ ފަރާތަކުން

 އެ ދަޢުވާަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް ކުރާ ދަޢުާވއަެށެވ.

 

އެހެން ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ 

 މުއްދަތު 

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެިޅގެްނ އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،   .73

ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ ތަފާތު 

މުއްދަތެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އެހެން 

ާވއިދެްއގައި ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލެްއަގިއ ޤާނޫނެއްގައި ުނވަތަ ގަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު 

 އިސްކަންދޭންވާނީ މި ޤާނޫނުަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މުއްދަތުތަަކށެވެ.

 

ޑިއުީޓެއއް ނުވަތަ ެއްއވެސް  ދައުލަތުން ނަގަންޖެހޭ އެްއެވސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ  .74 ޓެކުހާގުޅޭ ކަންކަމުގެ އިސްތިސްނާ 

ޓެކުހަކާުގޅޭ ނުވަތަ ިޑއުީޓއަާކގުޅޭ ޖޫރިމަނާއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާތަކުެގ 

 މައްޗަކަށް މި ބާބުަގއި ކަނަޑައޅާފައިވާ މުއްދަތުަތކެއް ނުހިނގާނެެއވެ.
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 ހަވަނަ ބާބު 

 ޚަޞްމުން 

 
 

ލިބިެގންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ، މަދަނީ މައްސަލައެްއެގ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު   .75 ޚަޞްމަކަށް ވެވޭ ހައިސިއްޔަތު 

 ޚަޞްމަކަށް ވެވިދާނެ ފަރާތެެކެވ.

 

ދަޢުވާ އުފުލުމަށް މަޞްލަޙަތެއް 

 އޮތުން 

ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް މަދަނީ  75މި ޤާނޫނުގެ   .76

ެއކަީށގެންވާ މަޞްލަޙަތެްއ ދަޢުވާއެއް އުފުލޭނީ، އެ މައްސަލައިަގއި އެފަރާތުގެ 

 އޮެވގެންނެވެ.

 

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު އެކުލެވިގެންވާ 

 މައްސަލަތަކުގެ ޚަޞްމުން 

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު އެކުލެިވގެންވާ މައްސަަލއެްއގެ ދަޢުވާ ޝަރުޢީ  (ހ)  .77

ކޯޓަކަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ބެލުމުގައި، އެ މަޞްލަޙަތުގެ 

ޯކޓުން ޙައްލުކޮށްދިނުން މުހިންމު މައްސަލައެއްޯތ، ޞައްޙަކަމާިއ، އެއީ 

އަދި ޢާންމު މަޞްލަޙަތު އޮތް މައްސަލައެްއގެ ގޮުތަގއި މެނުވީ ކޯޓަްށ 

 ހުށަހެޅެން ނެތް މައްސަލައެއްޯތ ކޯޓުން ބަލަންވާނެެއވެ.

       ޢާންމު މަޞްލަޙަތު އެކުލެިވގެންވާ މައްސަަލއެއް ކޯޓަްށ ހުށަހެޅި، (ށ)  

އެ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދަން ނިންމާ ޙާލަތުގައި، ަދއުލަުތގެ ފަރާތުން 

ބަންޑާރަނައިބު އެ ަމއްސަަލއަށް ތަދައްޚުލުކުރުމަށް ކޯުޓގެ އަިމއްލަ 

އިސްނެގުުމގައި ނިންމިދާނެއެވެ. ނުވަތަ މައްސަލަ ކޯަޓށް ހުށަހެޅި 

 ޚަޞްމަކަށް އެފަދައިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ) އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ޢާންމު މަޞްލަޙަތު  މި މާއްދާގެ (ނ)  

އެކުެލވިގެްނވާ މައްސަަލއެްއ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި، ެއ މައްސަަލ 

ކުރިއަްށގެންދަން ނިންމާ ޙާލަތުގައި، ކޯޓުން ުނވަތަ މައްސަލަިއގެ 

ޚަޞްމުން އެދިފައިނުވިނަމަެވސް ބަންޑާރަނައިބަށް އެ މައްސަލައަށް 

 ތަދައްޚުލުެވވިދާނެެއވެ.
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 ޚަޞްމު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އެއް 

ގިނަ ޚަޞްމުން މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން 

މައްސަލަެއއްގެ ޚަޞްމެްއގެ ޮގތުގަިއ، ެއއް ފަރާތް ުނވަތަ ެއއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ   .78

ފަރާތް ހިމެނިދާނެއެވެ. އެގޮތުްނ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ގޮުތގަިއވެސް އަދި ދަޢުވާލިޭބ 

 ވުރެ ގިނަ ފަރާތް ހިމެނިދާނެއެވެ.ފަރާތުގެ ގޮުތގަިއވެސް ެއއް ަފރާތަށް

 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  (ހ)  .79 ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ކޯޓުތަުކގައި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ، 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށެވެ.

ތަމްސީލުކުރުމަށް އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޚަޞްމުން  (ށ)  

ލާޒިމުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެފަދަ ޚަޞްމަކު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރަންވާީނ 

 އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެެކވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، މައްސަަލއެްއގެ ޚަޞްމެއްެގ  (ނ)  

ުކޑަކުއްެޖއް ކަުމގަިއވާ ޙާލަުތަގއި ނުވަަތ ގޮތުަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ 

ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެްނވާ ފަރާތެއް ކަމުަގއިވާ ޙާލަތުަގއި، އެިއން ފަރާތެއް 

ތަމްސީލުކުރުމަށް އެފަރާތެއްެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

 ކަނޑައެޅުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.

 

ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުމަށް 

 އެއްވެސް ފަރާތެއް ކަނޑަނޭޅުން 

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ޢައްޔަްނކުުރމަށް އެހެން  (ހ)  .80

ޤާނޫނެއްގައި ލާޒިުމކުރާ ޙާލަތުގައި ފިަޔވައި އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި، 

ޚަޞްމަކު ބޭނުންނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުުމެގ ބަދަލުގައި 

ނެ އެހެން ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަާކ ނުލައި، ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ

ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކަށް ޙާޟިރުވާނީ އޭނާ އަމިއްލަައްށ 

 ކަމުގައި ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  (ށ)  

މައްސަލަާއގުޅޭ އިާދރީ ކަންކަން ޢައްޔަންކޮށްފައިުނވާ ޙާލަތެްއަގއި، ޯކޓުން 

 ނިންމުމުގައި އެކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރަންވާނެެއވެ.
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ޚަޞްމުން އިތުރުކުރުމާއި 

 ބަދަލުކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ، މައްސަލަެއއްގެ ަޚޞްމުންގެ ގޮުތގައި އިތުުރ  (ހ)  .81

 ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހިމެނިދާނެއެވެ.

ަމްއސަލައެްއގަިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ   )1(   

ކަންކަން ކޯޓަށް ނިންމޭނީ އެ މައްސަލައަާކގުޅޭ އިތުރު ޚަްޞމެްއ 

 ހިމަނައިގެން ކަމަށްވުން؛ ުނަވތަ

ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކާއި އެހެން   )2(   

ފަރާތަކާ ދެމެދު އުފެދިފައިާވ އެހެން މައްސަަލއަކީ ކޯަޓށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއިަގިއ ގޮތެއް ކަނަޑއެޅުމަށް ސީދާ 

އަސަރުކުރާ މައްސަަލއެއް ކަމުަގއިވާ ޙާލަުތގަިއ، އެ މައްސަަލައށް 

ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ެއފަރާތެއް ޚަޞްމެއްގެ ގޮުތގަިއ 

 ހިމެނުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށްވުން.

ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ފަރާތެއް ެއީއ މައްސަލަެއއްަގއި ޚަޞްމެްއގެ ގޮތުަގއި  (ށ)  

ޚަޞްމެއް ކަމުަގއި ވާންޖެހޭ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

 އެއީ އެ މައްސަަލއިގެ ޚަޞްެމއް ނޫން ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ނިންމުމެއް ނިންމޭނީ، މައްސަލަިއގެ  (ނ)  

ގޮތުަގއި ފުރަތަަމ ހިމަނާފައިވާ ފަރާތަކީ، އެ މައްސަލައާ ޚަޞްމެއްގެ 

ގުޅުންހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައިުނވާނަމަ، ނުވަތަ އެފަރާތުެގ މަޞްލަޙަތެްއ 

             އެ މައްސަލަިއގައި ނުހިމެނޭނަމަ ނުވަތަ އެ ޚަޞްމަށްވުރެ

 .އެ މައްސަލަިއަގއި ބޮޑު މަްޞލަޙަތެއް އޮތް އެހެން ފަރާތެްއާވނަމައެވެ

މައްސަލަެއއްަގއި ޚަޞްެމއްެގ ގޮުތގަިއ ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ފަރާތެއްެގ  (ރ)  

މަޞްލަޙަތު ނުވަތަ އިލްތިޒާމު އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުވެފަިއާވ 

ޙާލަތުގައި، އަދި އެ ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަާމމެދު ގޮތެްއ 

ޚަޞްމެްއގެ ގޮުތަގއި ކަނޑައެޅެން އަންނަނީ، ެއ ދެވަނަ ފަރާތް 

ހަމަޖައްސައިގެން ކަމުަގިއވާ ޙާލަތުގައި، ފުރަތަމަ ޚަޞްމުގެ ބަދަލުގަިއ 

އެ ދެވަނަ ފަރާތް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެްއގެ ގޮތުަގިއ ކޯޓަށް 

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
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ކޯޓަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަިއަގއި އިތުުރ  (ބ)  

ވަތަ ަބދަލުކުރެވޭނީ ނުވަތަ ަވކިކުެރޭވނީ، ކޯުޓގެ ޚަޞްމުން ހިމެނޭނީ، ނު

 ހުއްދައާެއކުަގެއވެ.

 

އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް 

އެކުގައި މައްސަލައިން ޙައްލެއް 

 ލިބެން އޮންނަ ޙާލަތް 

މައްސަލަެއއްަގއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފަރުވާއަީކ،  (ހ)  .82

ހޯދައިދީފިނަމަ، އެއަށް އެހެން ދެވަނަ ަފރާތަކަށްވެްސ އެފަރާތަށް އެ ފަރުވާ 

  ޙައްޤު ލިބިގެްނވާ ފަރުާވއެއް ކަމުގަިއވާ ޙާލަުތގަިއ، ެއ ދެަވނަ ފަރާތް

 އެ މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމެްއގެ ގޮތުަގއި ހިމެނިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ތަރިަކއިގެ ަމްއސަލަތަކުެގ  (ށ)  

 މި މާއްދާެއއް ނުހިނގާނެެއވެ.މައްޗަކަށް 

 

ދެފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 

މައްސަލަތަކުގައި އެއް ފަރާތް 

ތަމްސީލުކުރުމަށް އަނެއް ފަރާތުން 

 ކަނޑައެޅުން 

މައްސަލަެއއްަގއި އެްއ ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުެގ މަޞްލަޙަތު އެުކަގިއ  (ހ)  .83

          އޭނާެގ ބަދަލުގައި ހިމެނޭނަމަ، އޭގެ ތެެރއިްނ ެއއް ފަރާތަށް، 

އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގައި ޙާޟިރުވުމަްށ، އެ ދެވަަނ 

 ފަރާތް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން ދެފަރާތެއްގެ މަޞްލަަޙތު ހިމެނޭ  (ށ)  

މައްސަލަތަކުަގއި ެއއް ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް އަނެއް ފަރާތް ކަނޑައަާޅ 

ޙާލަތުގައި، ފުރަތަމަ ދަޢުާވ ހުށަހަޅާއިރު ނުވަތަ ދަުޢާވއަށް ދިފާޢު 

 ހުށަހަޅާއިރު އެކަން ބަޔާންކުަރންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މަސްއޫިލއްޔަތު ަޙވާލުކުެރވޭ ފަރާތެއް މަރުވުމަކީ،  (ނ)  

ނުވަތަ އެފަރާތުން ަހއިސިްއޔަތު ބަދަލުވުމަީކ ެއ މަސްއޫލިއްޔަަތްށ 

 ނެ ކަެމއް ނޫނެވެ.އަސަރުކުރާ

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާާހ ހިނދަކު،  (ހ)  .84 ޚަޞްމަކު މަރުވުން 

މައްސަލަެއއްަގއި ދަޢުާވކުާރ ފަރާތް ނުވަތަ ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތް 

މަރުވެއްޖެނަމަ، ޝަރީޢަތުން އެފަރާތެއްގެ ވާރިޘުން ކަނޑައަަޅިއ 

ނިމެންދެން އެ މައްސަލައިެގ ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލަންވާނެއެވެ. އަދި 
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ހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވާރިޘުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމާބެ

އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުގެ ވާރިޘުންެގ ފަރާތުން 

ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަްތ އަލުން 

 ކުރިއަްށގެންދަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެންޮއތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ ބާވީސްވަަނ  (ށ)  

ގެ ދަުށން ވަގުީތ  ]ަވގުތީ ފަރުާވއާިއ ރަްއކާތެރިކަމުގެ އަމުރު[ބާބު 

 ފަރުވާާއގުޅޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެެވ.

 

ޚަޞްމުން ތަމްސީލުވާ 

 ހައިސިއްޔަތު ކަނޑައެޅުން 

މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުވަނީ ފަރުދީ ހަިއސިއްޔަތުްނ  (ހ)  .85

ކަމުގަިއވާނަމަ އެފަރާތެއް ެއ މައްސަލައެްއގެ ޚަޞްމެްއެގ ގޮތުަގއި 

ކަނޑައެޅޭީނ ެއ ހައިިސއްޔަތުްނނެވެ. އަދި ެއ ޙާލަތުަގއި އެ ަޚޞްމަކަށް 

 އިޝާރާތްކުރާނީ، އެ ޚަޞްމެްއގެ ނަމުންނެވެ.

މައްސަލަެއއްަގއި ޚަޞްމަުކ ތަމްސީލުވަނީ އެހެން ފަރާތެއް  (ށ)  

          ތަމްސީލުކުރުމުގެ ހައިސިްއޔަތުން ކަމުގަިއވާނަމަ، އެފަރާތެއް

               އެ މައްސަލަެއއްގެ ަޚޞްމެއްގެ ގޮުތަގއި ަކނޑައެޅޭނީ،

 އެ ހައިިސއްޔަތުންނެވެ.

 

ކާކުކަން ކަށަވަރުނުވާ ފަރާތްތައް 

ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް 

 ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް 

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާައކީ ތަރިަކއިގެ މަްއސަލަެއއް ކަމުަގިއވާަނމަ، ނުވަތަ  (ހ)  .86

ވާރިޘުން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަެއއް ކަމުގަިއވާނަމަ، ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ޓްރަސްޓެްއގެ ދަށުގަިއވާ މުދަލަކާގުޅޭ މައްސަަލއެއް ކަުމގަިއާވނަމަ

އަންނަނިވި ، ލިޔުމެއް މާނަކުރުމާގުޅޭ ަމއްސަލަެއއް ކަމުަގިއވާނަމަ

ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެ ދަޢުާވގެ ަޚޞްމެއް ނުވަތަ ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާނެ 

 ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޯަޓށް އަމުރުކުރެވިދާނެެއވެ.

 

ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އުފަންވެފައިނުވާ ުކއްޖެްއ   )1(   

 ކަމުގަިއވުން؛

 

 ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ވީ ތަނެއް ނޭނގުން؛  )2(   
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 ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވެން ނެތުން؛  )3(   

 

ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ދަޢުވާަގއި ެއްއ   )4(   

 މަޞްލަޙަތު އޮތް، އެއް ގިްނތިއެްއގައި ހިމެނޭ ބަޔަކަށްވެަފއި، 

     އެ ގިންތީަގއި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތަކީ ނުވަތަ ފަރާތްތަކީަކ 

) ަވނަ 2) ަވނަ ނަންބަރު ނުވަތަ (1މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ (

) ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ޙާލަތުަގިއވާ ަބއެްއ 3(ނަންބަރު ނުވަތަ 

ކަމުގަިއވުން؛ ނުވަތަ ެއ ޙާލަތުގައި އެފަދަ ފަާރތެއް 

ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުަމކީ، މި ޤާނޫނުެގ 

މަޤްޞަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެަކމެްއ 

 ކަމުގަިއވުން.

ނެރެދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަމުރެއް  (ށ)  

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ އެފަދަ އަމުރެއްގެ ދަށުން ޢައްޔަްނވުމަށް އެޭދ 

ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުާވގެ ޚަްޞމެކެވެ. އަދި ޝަރީޢަތް ފެށުުމގެ ކުރިްނ 

ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ފެށުމަށްފަހު ކޮންމެ ވަގުެތއްަގިއވެސް އެފަދަ އަމުރަކަށް 

 އެދެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ނޯޓިސް  ނ)(  

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުޮކށްދޭންވާނެއެވެ.

 

ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދަން ފަށާފައިވާނަމަ، ދަޢުާވގެ ހުރިހާ   )1(   

 ޚަޞްމުންނަށް؛

 

ޢައްޔަްނވުމަށް އެދޭ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަީކ، އެ ައމުރުގެ ދަށުން   )2(   

ފަރާތް ކަމުގައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވާނަމަ، 

 އަމުރުގެ ދަށުން ޢައްޔަްނވުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް؛

 

މައްސަލަިއގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނަޑއަާޅ   )3(   

 އެހެން ފަރާތަކަށް.
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ދަށުން މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް މި މާއްދާގެ  (ރ)  

އެފަދަ ދަޢުވާއެއް ކޯޓުން ޭބރުގައި ޙައްުލކުރެވޭނީ ކޯުޓެގ ހުއްދައާ 

އެުކގަެއވެ. އަދި ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރަނީ ހުރިހާ ޚަޞްމުންގެ 

ފައިދާއަށް ކަމަްށ ކޯޓަށް ޤަބޫުލކުރެިވއްޖެނަމަ، ކޯޓުން ބޭރުްނ މައްސަަލ 

 ދަ ކޯޓަށް ދެވިދާނެެއވެ.ޙައްލުކުރުމުގެ ހުއް

 

     ކޯޓުން އެހެން ގޮަތކަށް އަުމރުނުކުރާހާ ހިނދަކު، ވަކި ދަޢުވާއަީކ،  (ބ)  

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެްއ 

ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ދަޢުާވއެއްަނމަ، އެ ދަޢުވާއަކާ ގުިޅގެން ޯކޓުން ނެރޭ 

ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ދަޢުވާގެ ހުރިހާ އަމުރެއް ނުވަތަ ޙުކުމަކާ 

ޚަޞްމުންގެ މައްޗަށް ލާޒިުމވެގެްނވެެއވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ދަޢުވާގެ 

  ޚަޞްމެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮުތަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް

އެ އަމުރު ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ ކޯޓުން އެފަދައިްނ ކަނޑައަާޅ 

 .ޙާލަތުގަެއވެ

 

ކުޑަކުދިންނާއި ރައްކާތެރިކަން 

ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކާގުޅޭ 

 މައްސަލަތައް 

ކުޑަުކއްޖަކު ުނވަތަ ރަްއކާތެިރކަން ލިބިގެންާވ އެހެން ފަރާެތއް ހިމެނޭ  (ހ)  .87

މައްސަލަެއއް ކޯުޓގައި ިހންގަންވާނީ، އެފަރާތެްއގެ މަޞްލަޙަތު 

 ޢަްއޔަންކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  (ށ)  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުަޑކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަްނ ލިބިގެންވާ 

 ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާައށެވެ.

 

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ 

 ފަރާތްތައް 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މަދަނީ ދަޢުވާތަކުން އިމްތިޔާުޒ  (ހ)  .88

ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުަގއިާވނަމަ، ނުވަތަ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިާޔޒު ދީފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްަޗްށ 

 ދަުޢާވ އުފުލައިގެންުނވާނެެއވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެްއގައި 
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާުޒ  (ށ)  

ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ އުފުލައިގެން އެ ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ 

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވޭތޯ ކަނޑައެޅުމަްށ ބާއްާވ 

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ލިބިދީފައިާވ ދަޢުވާލިބޭ އަުޑއެހުންތަކުަގއި 

ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވި ނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ (ހ) ގައި 

 ބަޔާންކުރާ އިމްތިާޔޒު ކޯޓުން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެެއވެ.

 

 ދެވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ 

 

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާކުރުން 

 

 

 ދަޢުވާއާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު  -އެއްވަނަ ބައި 
 

 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ،  2މަދަނީ ދަޢުވާއެއް އުފުލޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .89 މަދަނީ ދަޢުވާއެއް އުފުލުން 

މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯަޓަކށް ހުށަހެޅޭ 

 ދަޢުވާއެއް މެުދވެރިކޮެށވެ.

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮެށެވ.ދަޢުވާ އުފުލާނީ،  (ށ)  

 

މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ފެށޭނީ، ަމދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް  (ހ)  .90 މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ފެށުން 

ލިބިގެންވާ ކޯެޓއްަގއި އެ ދަޢުވާެއއް އުފުލަިއ، ކޯޓުން އެ ދަޢުވާ ފޯމު 

 ބަލައިގަތުމާ ެއކުަގެއވެ.

(ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކޯަޓކުން ދަޢުވާ ފޯމު ބަލައިގަްތކަމަށް މި މާއްދާގެ  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަން އެ ދަޢުވާާއ  99ވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ގުޭޅގޮތުން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުާވ 

 ބަލައިގަތް ކަުމގައި ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާ ެއުކގަެއވެ.
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ފޯމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ  ދަޢުވާ 

 ތަފްޞީލުތައް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ދަޢުވާ ފޯމެއްގަިއވެސް އަންނަނިވި ަތފްޞީލުތައް  (ހ)  .91

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާގެ ބާވަާތއި ދަޢުާވގެ ޚުާލޞާ؛  )1(   

މައްސަލަ އެމަްއޗަށް ބިނާވެަފއިާވ، އަދި ދަުޢވާކުރާ ފަރާުތން   )2(   

 ބަރޯސާވާ ވާޤިޢާަތއް؛

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ؛  )3(   

ވަނަ  92ފައިސާެއއް ހޯދުމަށް ކުރާ ދަޢުވާެއއްނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ   )4(   

 މާއްދާއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަިތން ކަނޑައަޅާ ފައިާސގެ މިންަވރު؛

ދަޢުވާކުރަނީ ހަމައެކަނި ކަނޑައަޅާަފއިާވ ފައިާސގެ ޢަދަެދއް   )5(   

ކަމުގައިވެފައި، ެއ ފައިސާއާ ގުިޅގެން އަރާފަިއާވ ހޯދުމަށް 

އިންޓްރެސްޓްގެ ަފއިސާ ނަަގިއދިނުމަށް އެދޭނަމަ، މި ޤާނޫނެުގ 

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ފަދައިން ކަނޑަައޅާ  92

 އިންޓްރެސްޓްގެ ަފއިާސގެ މިންވަރު؛

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު އަދި/ނުވަތަ ޣައިރު   )6(   

އިޤްތިޞާދީ ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް އެދޭނަމަ އެކަން، އަިދ 

 އެކަމަށް އެދޭ ސަބަބު.

ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ ަދޢުވާެއއްެގ ދަޢުވާ ފޯުމގަިއ، މި މާއްދާެގ  (ށ)  

(ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ކަްނކަމުގެ އިތުރުން، އަންނަނިިވ ކަންކަން 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ދައުލަުތގެ އިދާރާގެ ނަން؛ އަދިދަޢުވާ ނިސްބަތްވާ   )1(   

ދައުލަތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ޙާލަތް މެދުވެރިވި ސަބަބުތަާކިއ   )2(   

 ވަށަިއގެންވާ ކަންކަން.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރަނީ، އެހެން ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމުެގ  (ނ)  

ހައިސިްއޔަުތ ހައިސިއްޔަތުްނ ކަމުަގިއވާނަމަ، ދަޢުވާ ފޯުމގަިއ ެއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ރައްދުވަނީ އެހެން ފަރާތެއް ަތމްސީލުކުރާ  (ރ)  

           ފަރާތެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ކަމުގަިއވާނަމަ، ދަޢުާވ ފޯމުގަިއ 

 އެ ހައިިސއްޔަތު ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.

 

ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރާ ދަޢުވާގައި 

 ފައިސާގެ ތަފްޞީލުތައް ހިމެނުން 

ދަޢުވާއެްއަގއި ފަިއސާ ހޯދުމަށް އެދިފަިއވާނަމަ، އެ ދަޢުާވއަާކގުޅޭ ދަުޢާވ  (ހ)  .92

 ފޯމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 ކޯޓުން ނަގައިދިނުމަށް އެދޭ ަފއިސާގެ މިްނވަރު؛  )1(   

އަންދާޒާކުރާ ފައިާސެގ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭނެކަމަށް   )2(   

 މިންވަރު؛

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭނެ ފައިސާގެ މިންވަުރ   )3(   

 އަންދާޒާނުކުެރވޭނަމަ، ެއކަން.

) ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިްނ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާގެ މިްނވަރު ހިސާުބކުރުމުގަިއ 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

އިންޓްރެސްޓްެގ ފައިސާ ުނވަތަ ދަޢުާވގެ ޚަރަދު ކޯުޓން   )1(   

 ނަގައިދީފާނެކަމަށް ބެލުން؛

ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތުން، ެގއްލުން ކުަޑކުރުމަށް ެއކަށީގެްނާވ   )2(   

ެގއްލުމަށް ކޯުޓން ފިޔަވަޅުތަެކއް އަޅާަފއިނުވާތީ ިއތުރަށް ވެފައިވާ 

 ބަދަލުނަގައިދީފާނެކަމަށް ބެލުން؛

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރައްދު ދަޢުވާއެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލުން   )3(   

ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގައި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްވެސް ޢަަދދެއް 

 އަޅަިއކެނޑުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށް ބެލުން.

ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ފަދައިން ވަިކ ޢަދަދެއްގެ  ދަޢުވާކުރާ (ނ)  

ފައިސާގެ މިންވަެރއް ހޯދުމަށް ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރުމަކުން، 

މައްސަލަިއގައި ނިޔާ ކަނަޑއަާޅއިރު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ޙައްޤުވާ ބަދަލުގެ 

ނޫނު މިންވަރު ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ މިންވަރެއް ނަަގއިދިނުމަކަށް މި ޤާ

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އިންޓްރެސްޓް ނަގައިދިނުމަށް ެއދިފައިވާނަމަ  (ރ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ދަޢުވާ ޯފމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 

 އެ އިންޓްރެސްޓް ަނގައިދިނުަމށް އެދެނީ:  )1(   

    i.  އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުންނަމަ އޭގެ ތަފްޞީލު؛ 

    ii.  ަކޮން ޤާނޫނެްއގެ ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކަމުަގިއވާނަމ

 އަދި ؛ ދަށުންކަން

    iii.  ައެނޫންވެސް ހައިިސއްޔަެތއް އޮެވގެން ކަމުަގއިވާނަމ،   

 އެ ހައިިސއްޔަތެްއ.

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ވަކި ޢަދަދެްއގެ ފައިސާގެ މިންވަެރއް ހޯދުމަށް   )2(   

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިާވނަމަ؛

 

    i.   ްނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ އިންޓްރެސްޓް ނެގުމަށ

 ؛ކަނޑައަޅާަފިއވާ ރޭޓުގެ އިންަސއްތަ

    ii.  ު؛އިންޓްރެސްޓް ހިނގަން ފެށި ތާރީޚ 

    iii.  ުއެ ުމއްދަތު ނިމޭ ، އިންޓްރެސްޓް ހިސާބުކުެރވޭ ުމއްދަތ

މި ތާރީޚަކީ ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅި ؛ ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް 

 ތާރީޚަކަށް ވެގެންުނވާނެެއވެ.ތާރީޚަށްވުރެ ފަހުގެ 

    iv.   ްއިންޓްރެސްޓް ހިސާބުކުރި ުމްއދަތު ނިމޭ ތާރީޚާ ހަމައަށ

އަދި ނަަގއިދިނުމަށް އެދޭ އިންޓްރެސްޓްެގ ، ހިނގާފައިވާ 

 އަދި؛ ޖުމްލަ ޢަދަދު

    v.  ) ެވަނަ ނަންބަރުގެ 2މި އަކުރުގ (iv  ަގިއ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު ނިމޭ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ 

 ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އިންޓްރެސްްޓ ހިސާބުކުރެވޭ ރޭޓު.

 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާއިުރ، އެ ަދޢުވާއަކާ ގުޭޅގޮތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އަންނަނިވި   .93

 މަކުރަންވާނެެއެވ.ކަންކަން ފުރިހަ
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ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެ ަމއްަސލަ ކޯޓުަގއި ކުިރއަްށގެންދަން ޤަޞްދުކުރަނީ  (ހ)  

އަމިއްލައަށް ކަމުަގއިވާނަމަ، އެފަރާތާބެހޭ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ކޯޓަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ކާުކކަން ައންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛  )1(   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ދާިއމީ އެޑްރެހާއި އެއިެރްއަގއި   )2(   

 ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އެޑްެރސް؛

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު؛  )3(   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ އިލެކްޓްޯރނިކް މެއިލް އެޑްރެހެއް އޮތްނަމަ   )4(   

 އެ މަޢުލޫމާތު.

ކުިރއަްށގެންދަން ޤަޞްދުކުރަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް އެ ަމއްސަަލ ކޯޓުަގއި  (ށ)  

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މެދުވެރިކޮްށެގން ކަމުގަިއވާނަމަ، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ކާުކކަން ައންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛  )1(   

 

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަމާއި ާދިއމީ އެޑްރެސް؛ އަދި އެ ޤާޫނނީ   )2(   

ލޯ ފަރެމއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިްސއެްއގެ ފަރާުތން ވަކީލަކީ 

ޙާޟިރުވާ ަވކީލެއް ކަުމގަިއވާަނމަ އެ ލޯ ފަރމެއް ނުވަތަ ލީގަލް 

 ޕްރެކްޓިސްގެ ނަމާއި އެޑްރެްސ؛

 

ދައުލަތުގެ ވަކީލަކު ކަމުަގއިާވނަމަ، އެ ޤާނޫނީ ވަކީުލގެ ނަމާިއ   )3(   

 ދައުލަތުގެ އޮފީުހގައި ތަމްސީުލކުރާ މަޤާމު؛

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު؛  )4(   

 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އިލެކްޓްރޯނިްކ މެއިލް އެޑްރެސް.  )5(   

 

ދަޢުވާ ފޯމުގައި ދަުޢވާކުރާ ަފރާތް ނުވަތަ އެފަރާތުން ޢަްއަޔންކޮށްފައިާވ  (ނ)  

ޤާނޫނީ ވަކީލު ސޮއިކުރަންވާެނއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ލޯ ފަރމެއް 

ނުވަތަ ލީގަލް ޕްެރކްޓިްސއެްއގެ ފަރާތުން ޙާޟިުރާވ ވަކީެލއް 
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 ސިްއކަ ކަމުގަިއވާނަމަ އެ ލޯ ފަރމެްއ ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްެއްއގެ

އޮންނަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ދައުލަުތގެ އޮފީެހްއގެ ފަރާތުން 

ޙާޟިރުވާ ވަކީެލއް ކަުމގަިއާވނަމަ، އެ ދައުލަުތގެ އޮފީހެްއެގ ތައްގަނޑު 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ކޯަޓށް ހުށަހަޅާ  (ރ)  

   ފޯމުގެ އަސްލުެގ އިުތރުން، ދަޢުވާލިބޭ ކޮންމެ ފަާރތަކަށްވެސް ދަޢުވާ 

 އެ ފޯމުގެ އަސްެލއް ފޯރުކޮށްެދވޭނެ ގޮެތއްގެ މަތިންނެވެ.

 

 

 ޚާއްޞަ ބާވަތްތަކުގެ ދަޢުވާ  -ދެވަނަ ބައި 
 

 

 

 

 

އަސާސީ ޙައްޤެއް ނުވަތަ 

މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ 

 ސަބަބުން ކުރާ ދަޢުވާ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ެދވަނަ ބާުބގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އަާސސީ ޙައްޤެްއ  (ހ)  .94

ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް އެްއެވސް މީހެއްގެ ކިބައިން ނިގުަޅއިގެންފިނަމަ 

ނުވަތަ ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ެއ މައްސަލައަށް އިންޞާފުވެިރ ޙައްލެްއ 

ޢުވާއެްއ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ދަ 65ހޯދުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ެއކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ފޯމެއް މެުދެވރިކޮށެވެ.

     މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ދަޢުވާއެްއގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ (ށ)  

ވަނަ ާމއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ ކަންކަުމގެ އިތުރުން، އަންނަނިިވ  91

 ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާެނެއވެ.

 

 ހިފެހެއްޓުނު ކަމަށް ބުނާ އަސާސީ ޙައްޤު؛  )1(   

 ޙައްޤު ހިފެހެއްޓި ކަމަށް ބުނާ ފަރާތް؛  )2(   

 ޙައްޤު ހިފެހެއްޓި ގޮތް.  )3(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކުރާ ދަޢުވާއެއް އުފުލޭނީ، އެ ޙައްޤެްއ  (ނ)  

ނުވަތަ މިނިވަންކަެމއް ހިފެހެްއޓި ދައުލަތުގެ އިދާާރގެ ުނވަތަ  އެކަުމގަިއ 

 ޒިންމާވާ ދައުލަުތގެ މުވަްއޒަުފގެ މައްޗަެށވެ.
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ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ 

ތަޢާރުޟުވާކަމަށް ބުނެ ކުރާ 

 ދަޢުވާ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް ުނވަތަ ޤާނޫަނކުން ބަެއއް  (ހ)  .95

ވަނަ  143ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ދަށުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެއް ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނީ، މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

 އެކަމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ފޯމެްއ މެދުވެރިކޮށެވެ.

  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކުރާ ފަދަ ދަޢުވާއެއްަގއި، މި ޤާނޫނުގެ (ށ)  

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން އަންނަިނވި ކަންކަްނ  91

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަަމށް ބުނާ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ   )1(   

 ކަމާބެހޭ މާއްދާ ނުވަތަ މާއްދާތައް؛

އެ ޤާނޫނު ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ަބއެްއ، ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުަވނީ   )2(   

 ކީްއވެގެްނކަން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެްއ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި  (ނ)  

 ހުށަހަޅާނީ، ހައިކޯޓަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެްއގެ ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތް  (ރ)  

 ކަމުގައި ވާންވާީނ، ބަންޑާރަަނއިބެވެ.

 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނިންމާ އިދާރީ ނިންމުންތަކާއި އަާޅ  (ހ)  .96 ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުވާ 

ފިޔަވަޅުތަާކއި، ނުކޮށް ޫދޮކށްލާ ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުްނ، އެފަދަ 

އިދާރާއަކުްނ އަާޅ އިދާީރ ފިޔަވަެޅްއގެ ސަބަބުން، ެއްއެވސް މީހެއްެގ 

ދަ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްެޖ ކަމަށް އެމީހަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަ

އިދާރީ ފިޔަވަަޅކީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ައޅާފަިއވާ ފިޔަވަެޅއްތޯ 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުްނ  43ބަލައިދިނުމަށް އެދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހުށަހަޅާ ޖުޑީޝަލް ރިިވއުގެ ަދޢުވާެއއް ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަންވާނީ، އެކަމަްށ 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ފޯމެއް މެދުެވރިކޮށެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުްނ ނިންމާފައިވާ މި މާއްާދގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ  (ށ)  

ފަދަ އިދާރީ ފިޔަވަެޅއްގެ ސަބަބުން ސީދާ ގޮތެްއގައި އަސަުރފޯރާފައިާވ 
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ކޮންމެ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ޖުޑީޝަލް ރިވިއުގެ ދަޢުާވއެއް ކޯޓަްށ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އޮްތނަމަވެސް، ޖުޑީޝަލް ިރވިުއެގ ދަޢުވާއެްއ މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން  (ނ)  

އުފުލަންވާނީ، އެ ދަޢުވާ ކޯުޓަގއި އުފުލަިއގެން މެނުވީ، މެުދެވރިވެފަިއވާ 

 މައްސަލައަށް ޙައްެލއް ހޯދެން ނެތް ޙާލަތުގައި ެއކަންޏެވެ.

ވަަނ  91ޖުޑީޝަލް ރިވިުއގެ ދަޢުާވއެއް ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި، މި ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އަންނަނިިވ މާއްދާގެ 

 ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާެނެއވެ.

ދަޢުވާގެ މަޞްލަޙަތެއް ޮއތްކަމުގައި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަްށ   )1(   

 ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ފަރާތްތަެކްއވާނަމަ އެފަރާތްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ނުވަތަ އިދާރާތަްއ؛ދަޢުވާ ރައްދުވާ ަދއުލަތުގެ އިދާރާ   )2(   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ   )3(   

ނުވަތަ ފަރުވާތަކަކީ ކޮބަިއކަމާއި އެ ފަރުވާ ނަގައިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ 

 ސަބަބުތައް.

 

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ޖިސްމާނީ 

 އަނިޔާއާގުޅޭ ދަޢުވާ 

ލިބޭ ޖިސްމާނީ ައނިޔާާއގުޭޅ އެހެން މީހެއްގެ އިހުމާލުން ހަށިގަނޑަށް  (ހ)  .97

ދަޢުވާއެްއ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާނީ، އެކަމަށް ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ފޯމެްއ 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާއިުރ، މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ވަަނ މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުްނ، އަންނަނިިވ  91

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަުކގެ ޚުލާޞާެއއް؛  )1(   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހުނު އަދި މުސްތަޤުބަލުގަިއ   )2(   

ކުރަންޖެހިދާނެ ޚަރަދާއި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިާވ 

 ގެއްލުުމގެ ތަފްޞީލުތައް؛

ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިްނ ޤަބޫލުކުރާ ޞިއްީޙ ޚިދުމަތުެގ   )3(   

ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިެއއްެގ ހެކިބަހަށް ދަޢުވާކުރާ ފަާރތުން 
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ރިޢާޔަތްކުރާނަމަ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާ ކަމަްށ 

ދަޢުވާަގއި ބަޔާންކުރާ ައނިޔާއާ ުގޅޭގޮތުން އެފަރާތުން 

 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ރިޕޯޓު.

އެކްިސޑެންޓަކާ ގުިޅގެން ނުަވތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއް ނުވަަތ  (ނ)  

ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުގެ ސަބަުބން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުަމކާ ުގޅިގެްނ 

ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ނަަގއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަޢުވާެއއްަގއި، އަންނަނިވި 

 ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާެނެއވެ.

 ބަދަލެއް ަނގައިދިނުމަްށ އެދޭކަން؛ އަދި ވަގުތީ   )1(   

މުސްތަޤުބަލުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ބޮޑު ބައްޔެއް ނުވަަތ   )2(   

ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަަތ ނަފްސާނީގޮތުން އުިނކަމެްއ 

 މެދުވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްަކން؛ އަދި 

ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި އެކަމަކާ ގުިޅގެން ދަޢުވާެއއް ހުށަހެޅިާދނެ   )3(   

 ބަލީގެ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ އުނިކަމުގެ ތަފްޞީލު.

 

ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ 

 އެކްސިޑެންޓާގުޅޭ ދަޢުވާތައް 

ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ އެކްސިޑެންޓަކާ ުގޅިގެން ެގއްުލމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް   .98

ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ  ވަނަ މާއްދާގައި 91އެދި ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ. ،ތަފްޞީލުތަކުގެ އިތުރުން 

އެކްިސޑެންޓު ވީ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތައް  (ހ)  

 ބަލަހައްޓާ ހައިސިްއޔަތު؛

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ކާުކކަން އަންަގއިޭދ  (ށ)  

 މަޢުލޫމާތު.

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ކޯޓުން ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދުކުރުން 

 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު 

     ކަމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯޓަކަށް ދަޢުވާެއއް ހުށަހެޅުމާއެކު، (ހ)  .99

އެ ދަޢުވާައާކގުޅޭ އަންނަިނވި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފަިއޭވތޯ ކޯޓުން 

 ބަލަންވާނެއެެވ.
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ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް، ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުާވ   )1(   

 ލިބިގަތުމުގެ ހައިިސއްޔަތު ލިިބފައިވޭތޯ؛

 

ދަޢުވާކުރުމަށް އެކަށީގެްނވާ މަޞްލަޙަތެއް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުެގ   )2(   

 ކިބަިއގަިއވޭތޯ؛

 

 ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވޭތޯ؛  )3(   

 

 އެ މައްސަލަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެއހެން ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވޭތޯ؛  )4(   

 

އެ މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުްނ، ތަންފީޛީ ބާރު ހިނގާ ޙުކުމެއް ކުރިން   )5(   

 ކޮށްފައިވޭޯތ؛

ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ދަޢުވާއަކާ ގުޭޅގޮތުން   )6(   

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާްނކުރާ ކަންަކން 

 ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ؛

 

ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންާވ ހެކި ހިމެނޭގޮތުން، ދަޢުާވއާެއުކ   )7(   

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާފައިވޭތޯ؛

 

ަދއްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފީއެްއ ކަމާގުޭޅގޮތުން ކޯޓަށް   )8(   

 ދައްކާފަިއވޭތޯ.

 

ދަޢުވާއަކާ ގުޭޅގޮތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ އެހެން  (ށ)  

މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ ކަްނކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް، 

ނުވަތަ އިޖުރާީއގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެން ކަމެްއ 

ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާނަމަ، ެއަކން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދަޢުާވުކރާ ފަރާތަށް 

 ލަސްނުކޮށް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްާރރ އަންގަންވާެނެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ާއއި (ށ) ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ދަޢުާވއަކާ ގުޭޅގޮތުްނ  (ނ)  

ސަބަބުން، ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އިޖުރާއީ ަކމެއް ފުރިހަމަވެފައިނުވުުމގެ 

އެކަމަށް އިޢުތިރާުޟކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންާވ ޙައްޤަކަްށ 

 އެްއވެސް އުިނކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ 

 ރައްދުކުރުން 

1 ކޯޓަށް ދަޢުވާެއއް ހުށަހެޅުމުން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް  (ހ)  .00

 ކޯޓުްނނެވެ.އެ ދަޢުވާ ރައްދުކުރާނީ 

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން ދަޢުވާ ރައްުދކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ  (ށ)  

ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 

 ކަންކަން އެ ދަޢުާވއަކާ ގުޭޅގޮުތން ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން ަދޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރުުމގައި ަޢމަލުކުރާނީ،  (ނ)  

ގަިއ  ]ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުްނތައް[މި ޤާނޫނުގެ ސައުރަތިރީސްަވނަ ބާބު 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން 

1 ދަޢުާވއަްށ ރައްދުދިނުމަށް ބޭނުންާވ އަންނަނިވި ދަޢުވާ ފޯމާއެކު،  (ހ)  .01

 ލިޔެކިޔުންތައް ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވާކަްނ ބަޔާންކުރާ ފޯމު؛  )1(   

 

 ދަޢުވާގެ ބަަޔކަށް ެއއްބަސްާވަކން ބަޔާންކުރާ ފޯމު؛  )2(   

 

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ފޯމު؛  )3(   

 

 ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު؛  )4(   

 

 ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.  )5(   

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން ދަޢުވާ ފޯމު ފޮނުވުމުގައި، އަންނަިނވި ކަންކަން  (ށ)  

 ހިމެނޭ ލިޔުމެއް، ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެެއެވ.

 

ގޮުތގެމަތިން ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދިުނމަށް މި ޤާނޫނުގައިވާ   )1(   

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެ މުއްދަތު؛

 

) ވަނަ ަނންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ މުއްަދތު 1މި އަކުުރގެ (  )2(   

ހަމަވާއިރު، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ރައްދުދީފައިުނވާަނމަ، 

 ]ޙުުކމްޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ [މި ޤާނޫނުގެ ދިހަވަނަ ބާބު 
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ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް އެ ދަޢުވާ 

ސާބިތުވާކަމަށް ކަނަޑއަަޅއި، ަދޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އިތުރު ނޯޓިހެްއ 

ދިނުމަކާ ނުލައި، އެ މައްސަލަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިުރ 

 ޙާޟިރުގައި ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންާވކަން.

 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ، މި ޤާނޫނުގެ ފަނަރަވަނަ  (ނ)  

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަުތެގ މައްސަލަތަކުަގއި ދަޢުވާކުރުުމގެ ޚާއްަޞ [ބާބު 

) ވަަނ 1ގެ ދަށުން ކަމުަގިއވާނަމަ، މި މާއްދާެގ (ހ) ގެ ( ]އިޖުރާއަތު

ުކރާ ފޯމުތައް ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާން 4ނަންބަރުން ފެށިގެން (

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ފޮނުވާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުމާއި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފެއްދުން 

 

1 ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ދަޢުވާ  100ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .02

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ފޯމުތަކާއި  101ޤާނޫނުގެ ފޯމާއި، މި 

ލިޔެކިޔުން ލިބުމުން، ިމ ބާބުގަިއ ބަޔާންކުާރ ގޮުތގެމަތިން އެފަރާތުްނ 

 ދަޢުވާއަށް ރައްދުދޭންވާެނެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން ދަޢުވާއަށް ރައްުދދިނުމުގައި،  (ށ)  

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ.ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަންނަނިވި 

ަގިއ  ]ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވުން[މި ޤާނޫނުގެ އެގާަރވަނަ ބާބު   )1(   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މުޅި ދަޢުވާއަށް ުނވަތަ ދަޢުާވެގ 

 ބަޔަކަށް ެއއްބަްސވުން؛ ނުވަތަ 

ގަިއ  ]ދަޢުވާގެ ދިފާޢާއި ޖަވާބު[މި ޤާނޫނުގެ ބާރަވަނަ ބާބު   )2(   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުްނ؛ 

 ނުވަތަ
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ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޯކޓުެގ  110މި ޤާނޫނުގެ   )3(   

 އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ުސވާލު ުއފެއްދުން.

 

ދަޢުވާއަށް ރައްދު ދޭންޖެހޭ 

 މުއްދަތު 

1 (ސާަދ) ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި  14ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ޯފމު ރައްދުކުެރވޭތާ   .03

 ދަޢުވާއަށް ރައްދުދޭންވާެނެއވެ.

 

1 ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން  ވަނަ ާމްއދާގެ (ށ) ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ ދަޢުވާއަށް  102މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .04

ރައްދު ދިނުމުގަިއ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް ެއއްަބސްވާނަމަ، 

 ފުރިހަމަުކރަންވާނެެއވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުން ފުރިހަމަކުރުން؛ އަދި  )1(   

) ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 101މި ޤާނޫނުގެ   )2(   

 ބަޔާންކުރާ، މުޅި ދަޢުާވއަށް ެއއްބަސްވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން.

(ށ) ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ ދަޢުވާއަށް ވަނަ ާމްއދާގެ  102މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ރައްދު ދިނުމުގައި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އެްއބަސްވުމުެގ 

ބަދަލުގައި، ދަޢުާވގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެއްބަްސެވ، އެހެން ބަޔަކަށް 

 އިންކާރުކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނެެއެވ.

 

 ޙަވާލުވިކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުން ފުރިހަމަކުރުން؛ އަދިދަޢުވާ ފޯމާ   )1(   

) ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 101މި ޤާނޫނުގެ   )2(   

ބަޔާންކުރާ، ދަޢުާވގެ ަވިކ ބަޔަކަށް ެއއްބަސްވާ ފޯމު 

 ފުރިހަމަކުރުން؛ އަދި

) ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 101މި ޤާނޫނުގެ   )3(   

     ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ދަޢުާވައށް ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

 އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން.

 

1 ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުން  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް އިްނކާރުކުރާނަމަ އަދި/ނުވަތަ  (ހ)  .05

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ،  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ަރއްދު ދަޢުވާއެއް

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަުކރަންވާނެެއވެ.
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ދަޢުވާ ފޯމު ބަލައިގެންފިކަން އަންަގއިދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން؛   )1(   

 އަދި

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން؛ ނުވަތަ   )2(   

 ރައްދު ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުން.  )3(   

ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ވަކި ަބޔަކަށް އިންާކރުކުރާނަމަ،  ދަޢުވާލިބޭ (ށ)  

ވަނަ މާއްާދގެ (ށ) ަގއި  104ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން 

އަންގައިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ޙާލަތްތައް 

1 ޙަވާލުވިކަން އަްނގައިޭދ ލިޔުމެއް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ދަުޢވާ ފޯމާ  (ހ)  .06

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވުމާއެކު، އެ ދިފާޢު   )1(   

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑަައޅާފަިއާވ  103ހުށަހެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި؛ ނުވަތަ

 އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ުސވާލު އުފެއްދުމަށްޓަަކއި.ކޯޓުގެ   )2(   

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަުތގައި ދަޢުާވ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން އަްނގައިޭދ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދަޢުވާއަްށ 

ވަނަ މާއްާދަގއި ކަނޑައަޅާަފއިާވ  103ރައްދުދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

މުއްދަތު ހަމަވާއިުރ، ދަޢުާވގެ ދިފާޢު ހުށަނޭޅޭނަމަ، އެ މުއްދަުތ 

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުަގއި ެއދުމަށްޓަކައެވެ.

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަުތގައި ދަޢުާވ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

އި ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންަގއިދޭ ިލޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، އެ މާއްދާގަ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާްޞއާމެދު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

    (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނުގެ 14ސުވާލު އުފައްަދއި، 

 ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނުކރާ ފަދައިން ކޯޓުަގއި އެދުމަްށޓަކަެއވެ. 103

     ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން ައންގައިދޭ ލިޔުން މި ާމއްދާެގ (ހ) ެގ  (ރ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ަބޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވާއިުރ ދަޢުވާލިބޭ 1(

ފަރާތުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މި ޤާނޫނުގެ 
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އިރު ގެ ދަުށން، ޣަ ]ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް[ދިހަވަނަ ބާބު 

 ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެެދވިދާނެެއވެ.

     ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން ައންގައިދޭ ލިޔުން މި ާމއްދާެގ (ހ) ެގ  (ބ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، 2(

 ކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓުގެ އިްޚތިޞާޞް ޤަބޫލުކުރީ 

 

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން 

 އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރުން 

1 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ޤާނޫނީ  (ހ)  .07

ޝަޚްޞެއްނަމަ، ދަޢުވާ ޯފމާ ޙަވާލުވިކަން އަންަގއިޭދ ލިޔުމުގަިއ 

ތަނަކުން ސޮއިކުރާނީ، އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ 

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތެެކވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ކުަޑކުްއޖެއް ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަްނ ލިބިގެންާވ  (ށ)  

ފަރާތެއްނަމަ، ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންަގއިޭދ ލިޔުމުގައި 

ސޮއިކުރާނީ، އެފަރާެތއްގެ ަމޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ 

 ފަރާތުންނެވެ.

 

1 ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް  ލިޔުން  ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން ައންގައިދޭ ލިޔުމުަގއި ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް  (ހ)  .08

 ލިޔެކިޔުންތައް ފޮުނވަންވީ އެްޑރެހެއް ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްނަމަ، އަދި ދަޢުވާ ފޯމާ  (ށ)  

ލިޔުުމގައި ޮސއިކޮށްަފއިވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލުނަމަ، ޙަވާލުިވކަން އަންަގއިދޭ 

ދަޢުވާއާ ަޙވާލުިވކަން އަްނގާ ލިޔުމުގައި ަބޔާންކުރާ އެޑްރެްސ ވާންވާނީ، 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ރަޖިސްޓަރީޮކށްފައިވާ މަސަްއކަތު ެއޑްރެހަށެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެްއ  (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  408ނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ޢައްޔަންކޮށްފައިުނވާ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށ ލިޔެކިޔުން ޙަވާލުކުާރ އެޑްރެހެްއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ 

ލިޔުން ހުށަހެޅިކަން ދަޢުވާކުރާ 

 ފަރާތަށް އެންގުން 

1 (ދޭއް)  2ލިބުމާއެކު، ގިނަެވގެން ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަްނގާ ލިޔުން ކޯޓަށް   .09

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއކަން ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންަގންވާނެެއވެ.

 

 

ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު 

 އުފެއްދުން 

1 1       ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު، އެ ދަޢުވާ ބަލައި،  (ހ)  .0

އެ ދަޢުާވއާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަްށ 

ލިބިގެންނުވާކަމަށް ފެނިއްޖެަނމަ، ނުވަތަ ޢާންމު އުސޫުލން އެފަދަ 

      މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، 

އެ ޙާލަތުގައި އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލަިއގެންނުާވނެ ޙާލަތެއް 

ވާ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާއަށް ރައްދުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، ވުޖޫދުަގއި

އެ ދަޢުވާ ބެލުުމގެ ނުވަަތ ކުިރއަށްގެންދިޔުުމގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަްށ 

ލިބިގެންނުވާކަމަށް ކަނަޑއަަޅިއދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ،  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން  106މި ޤާނޫނުގެ 

 އަންަގއިދޭ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާްނުކރާ ފަދައިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއާ  (ނ)  

ޙަވާލުިވކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި އޮތުމަކުން، ކޯުޓެގ 

އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާުލުކރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ 

 އެްއވެސް ޙައްަޤކަށް އުނިކަެމްއ ނާންނާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް މައްސަަލއެްއ ހުށަހެޅޭނީ، ދަޢުާވާއ  (ރ)  

(ސާަދ) ދުވަހުެގ  14 އަްނގައިދޭ ލިޔުްނ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާތާ ޙަވާލުިވކަން

 ތެރޭގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ަމއްސަލަެއއް  (ބ)  

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާއެކު އެ ހުށަހެޅުމަށް ބާރުދޭ ހެކި 

ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަެވސް، އެ 

ކޯޓުން އަުޑއެހުމެއް ޭބއްވުުމގެ ކުރިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ދިފާޢު 

 ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ރ) ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްދަުތގައި ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން  (ޅ)  

މައްސަލަެއއް ކޯޓުގެ އިޚްތިާޞޞްއާމެުދ ސުވާލު އުފައްދައި 

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބެލެވޭީނ، ހުށަހަޅާފައިާވ ދަޢުވާއާެމދު ގޮތެްއ 

ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންާވކަން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

 ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަުމގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ެބލުމަށްފަހު،  (ކ)  

މައްސަަލއެއް ބެލުމުގެ ިއޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިިބެގންނުވާކަމަށް އެ 

ނުވަތަ އެ މައްސަލަ އެ ކޯޓުގައި ކުިރއަށްނުގެންދެވޭނެ ަކމަށް ކޯޓުން 

ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، އެކަން ބަާޔންކޮށް ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާ ކަނޑައެޅުުމގަިއ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ.

 ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުން؛ދަޢުވާ ފޯމު   )1(   

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރި ކުރުން ބާޠިލުކުރުން؛  )2(   

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން   )3(   

 ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ބާޠިލުކުރުަމށް ކަނޑައެޅުްނ؛ އަދި 

 ކުިރއަށްނުެގންދިޔުމަށް ކަނޑައެޅުން.މައްސަލަ އިތުރަށް   )4(   

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއގަިއ، ެއ މައްސަލަ  (އ)  

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ެއ ކޯޓަށް ލިބިގެންުނވާކަމަްށ ކޯޓުން 

ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، އެ ަމއްަސލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ިމ ޤާނޫނުން 

ކޮބަިއކަން ކަނަޑއަޅަިއ، އެ ކޯޓަކަްށ މައްސަަލ ލިބިދީފައިވާ ޯކޓަކީ 

 ތަހުވީލުކުރެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެްއގަިއ، ެއ މައްސަލަ  (ވ)  

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ެއ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާކަމަްށ ކޯޓުން 

އުފެއްދުމުެގ ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، ކޯުޓގެ އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު 

ދަޢުވާއާ ޙަވާލުިވކަން  ،ގޮތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 އަންަގއިދޭ ލިޔުން ބާޠިލުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ވ) ގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތުގައި، ކޯޓުން ނިންމުން ނިންމާތާ  (މ)  

(ސާދަ) ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ދަޢުވާ ފޯމާ ަޙވާލުިވކަްނ އަންަގއިދޭ  14



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
84 

   ލިޔުމެއް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. އަދި 

އެ ޙާލަތުގަިއ، ދަޢުވާއަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވީ 

 ގޮތް ކޯޓުން އަްނގަންވާެނއެެވ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (މ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފަދައިން  (ފ)  

ޙަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުެމއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ،  ދަޢުވާ ފޯމާ

އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިްޚތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމަެށވެ.

 

1 ދަޢުވާއަށް ރައްދުނުދިނުން  1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދަޢުވާއާއި،  102ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ   .1

ވަަނ  103ދަޢުވާާއގުޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެިކޔުންތަކާ ޙަވާުލވުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ 

ދަޢުވާއަށް [މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުމްއދަތުގައި، މި ޤާނޫނުގެ ެއގާަރަވނަ ބާބު 

ށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ދަޢުވާއަްށ ގަިއ ބަޔާންކޮ ]އެއްބަްސވުން

ދަޢުވާގެ ދިފާޢާއި [އެއްބަްސވެފައިުނވާނަމަ ނުވަަތ މި ޤާނޫނުގެ ބާރަވަނަ ބާބު 

ަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެްއ  ]ޖަވާބު

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމައި، މި ޤާނޫނުގެ 

ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން  ]ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ުޙކުމް[ވަނަ ބާބު ދިހަ

 ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމެއް ޮކށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެެއވެ.

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް 

 

1 މި ބާބު ހިނގާނެ ދާއިރާ  1 ކަމަށް ބުނެފައި  ]ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ކުރާ ޙުކުމް [މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި   .2

އެވަީނ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއާ ޙަވާުލވުމަށްފަހު، ދަޢުާވގެ ދިފާޢެއް ހުށަހަޅަން 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތުަގއި ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ޙާލަތުަގއި، 

ލިބޭ ފަރާތަށް އިތުރު ނޯޓިހެއް މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި، ދަޢުވާ

ދިނުމަކާ ނުލައި، އެ މައްސަަލ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ާޙޟިރުގައި ނިންމަިއ 

 ކުރާ ޙުކުމަށެވެ.
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ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 

 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

1 1 އިޖުރާއަތުތަްއ މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތްތަކުަގއި އަދި މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ   .3

ފުރިހަމަވެފައިވާ ޙާލަތެއްަގިއ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގަިއ 

 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 

ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަނޭޅޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

1 1 ވަނަ މާއްދާ އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަްށ  113މި ޤާނޫނުގެ   .4

އިްޚތިލާފެއްނުވާ ބާވަުތގެ [މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ފަނަރަވަނަ ބާބު 

ަގއި ަބޔާންކުރާ އިޖުރާއަާތ  ]މައްސަލަތަކުަގއި ދަޢުާވކުރުމުެގ ޚާއްޞަ އިޖުާރއަތު

ން ކަމަށްާވނަމަ، ނުވަތަ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތި

ހުށަހެޅުން އެހެން ޤާނޫނަކުން މަނާކޮށްފައިވާ  ޙާލަުތގަިއ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ 

 ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމްކޮށްިދނުމަށް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ 

 ޝަރުޠުތައް 

1 1 ފަރާތުން އެިދގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުަގިއ  ދަޢުވާކުރާ (ހ)  .5

 ޙުކުމްކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަެއވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު، ދަޢުާވާއ   )1(   

ޙަވާލުިވކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުން ނުވަތަ އެ ދަޢުވާައްށ 

 ައދިދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުން؛ 

 އެކަމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މުއްަދތު ފާއިތުވެފަިއވުން.  )2(   

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާެގ ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިނުާވ ޙާލަތުގަިއ  (ށ)  

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްކުެރވޭނީ، ދަޢުވާ ފޯމާ 

ީވނަމަވެސް، ޙަވާލުިވކަން އަްނގާ ލިޔުްނ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި ދަޢުވާެގ ދިފާޢު 

 ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމައެވެ.

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 

 ޙުކުމްނުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

1 1  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ޣަިއރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުްމކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.  .6

ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ ކަމަކަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އަންނަނިވި  (ހ)  

އެދިފައިވުާމއެކު ދަުޢވާ ރަްއދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެފަަދ 

 ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާަފއިނުވުން.
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 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ދަޢުވާ ފޯުމ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް؛ ނުވަތަ  )1(   

 އެދިފައިވުން؛ ައދި ޝަރީޢަތްކުރުމަކާ ނުލައި ޙުުކމްކޮށްދިނުމަށް  )2(   

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުާވގައި އެދިފަިއވާ އެންމެހައި  (ށ)  

ފަރުވާ (ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުަތއް ހިމެނޭގޮތުން) ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން 

 ފުރިހަމައަށް ހޯދައިދީފައިވުން.

ދަުޢވާއަީކ، ަފިއސާ ހޯދުމުގެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ުހށަހަޅާފައިވާ  (ނ)  

ދަޢުވާއެއް ކަމަށްވެފަިއ، ަދޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިާވ 

އެންމެހައި ފައިސާެއއް ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެ ދަޢުވާއަްށ  125އެއްބަްސވެ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އްދަެތއް ދިނުމަށް ެއދިފައިވުން.އެއްބަްސވުމާެއކު އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް މު

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 

ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި 

ހުށަހަޅާއިރު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

1 1 އަންނަނިވި ދަޢުވާތަކާ ގުިޅެގން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުްމކޮށްދިނުމަށް  (ހ)  .7

ދަޢުވާކުރާ އެދި އެކަމަށް ކަނޑަައޅާފަިއާވ ޚާއްޞަ ފޯމެއް މެދުވެިރކޮްށ 

 ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަުޢވާ؛  )1(   

 ފައިސާގެ ޢަދަދު ކޯޓުން ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ ދަޢުވާ؛  )2(   

މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ދަޢުވާއެްއގެ ތެެރއިން، މުދާ   )3(   

ެދއްކުމުެގ އިޚްިތޔާުރ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގަިއ މުދަލުގެ ައގު 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމުގައި ދީފަިއވާ ދަޢުާވ؛

) ވަނަ ނަންބަރެުގ 3) ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން (1މި އަކުރުގެ (  )4(   

ނިޔަލަށް ބަޔާންކުރާ ފަުރވާތަުކގެ ތެރެއިްނ ެއއް ފަުރވާއަްށުވރެ 

 ގިނަ ފަރުވާ ހިމެނޭ ދަޢުވާ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ަދޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޣައިރު ޙާޟިރުގަިއ  (ށ)  

 ]ކޯޓު އަމުރު[ޙުކުމްކުރަން އެދޭނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ އެކާީވސްވަނަ ބާބު 

ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި ދަުޢވާިލބޭ ފަރާތަކީ 

ބޭ ފަާރތުގެ އުފަން އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދަުޢާވކުރާ ފަރާތަށް ދަޢުވާލި

 ތާރީޚު އެނގޭނަމަ، ބަޔާންކުަރންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ ފަރުވާ ފިަޔވައި ތަފާތު އެެހން   )1(   

 ފަރުވާއަކަށް އެދިފަިއވުން؛ ނުަވތަ

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ ފަދަިއން  122މި ޤާނޫނުގެ   )2(   

 ބަޔާންކޮށްފައިވުން.ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަރުާވ  (ނ)  

ފިޔަވައި ތަފާތު ފަރުާވއަކަށް ެއދިފައިވީނަމަވެްސ، ޙުކުމްކޮށްިދނުމަށް އެދި 

ހުށަހަޅާއިރު އެފަދަ ދަޢުވާއެްއ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

ޙާޟިރުަގއި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުާވުކރާ ފަރާތަށް ދަށުން ޣައިރު 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތަކުަގއި، ަޣއިރު ޙާޟިރުގަިއ  (ރ)  

ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ދަޢުވާ ފޯމާއި ދަޢުވާެގ 

 ކަށަވަުރކުަރންވާނެެއވެ.ތަފްޞީލު ދައުލަތަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ކޯޓުން 

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ 

 އިޖުރާއަތު 

1 1 ވަކި ދަުޢވާައކީ ފަިއސާެގ ޢަދަދު ކަނޑައެިޅގެން ބަާޔންކޮށްފައިާވ  (ހ)  .8

) ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެގ ( 117ދަޢުވާއެއްނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ހުށަހެޅުމުަގއި އަންނަނިިވ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިރު އެ 

 ކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާެނެއވެ.

އަދާކުރަން އެދޭ ދަރަނީެގ ޖުމްލަ ޢަދަދު ދައްކަިއ   )1(   

 ނުަވތަ؛ ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ ތާރީޚު

އިންސްޓޯލްމަންޓްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެްއކޭނެ ޮގތާިއ   )2(   

 މުއްދަތު.

މި މާއްދާގެ (ރ) ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކުަގއި ފިަޔަވއި އެހެްނ  (ށ)  

ޙާލަތްތަކުގަިއ، ފައިާސގެ ޢަދަދު ކަނޑައެިޅގެން ބަާޔންކޮށްފައިާވ 

) ވަަނ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( 117ދަޢުވާއަކާ ގުިޅގެން މި ޤާނޫނުގެ 

ޟިރުަގިއ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެން ޣައިރު ޙާ

ޙުކުމެއް ކުރާނަމަ އެ ޙުކުމް ުކރާނީ، އެ ދަޢުވާަގއި ބަޔާންކުރާ ފައިސާެގ 
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ޢަދަދުގެ ތެރެއިން، ަދއްަކިއ ޚަލާޞްކޮށްފައިނުާވ ފައިާސގެ ޢަދަދާިއ 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް އަންަނނިވި ގޮތަށް ނަަގއިދިނުމަށެވެ.

ހުށަހެޅުމުގައި ފަިއސާ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމްކޮށްިދނުމަށް އެދި   )1(   

ދެއްކުމަށް ބަޔާންކުރާ ތާރީޚުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނުވަަތ 

 ހުށަހަޅާ ރޭޓެއްގައި ެދއްކުމަށް؛ ނުވަތަ

ހުށަހެޅުމުގައި ފައިސާ ދައްަކންވީ ތާރީޚެއް ނުވަތަ ރޭޓެްއ   )2(   

 ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ވަގުތުްނ ފައިސާ ދެއްކުމަށް.

    ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ދަުޢވާެއއްަގއި،  (ނ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 2ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) ގެ ( 117މި ޤާނޫނުގެ 

ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމުގަިއ 

 ކޯުޓންނެވެ.ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ޝަރީޢަުތެގ ޚަރަދުތައް ކަނޑަައޅާނީ 

މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ދަޢުާވއެްއގެ ތެެރއިން، އެ މުދާ ފޯުރކޮށްދިނުމުގެ  (ރ)  

ބަދަލުގައި މުދަލުގެ ައގު ދެްއުކމުގެ އިޚްިތޔާރު ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތަށް ދަޢުވާ 

     ވަނަ މާއްާދެގ (ހ) ގެ  117ފޯމުގައި ދީފައިވާނަމަ، މި ާޤނޫނުގެ 

ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިެގން ޣައިރު ) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުްނ 3(

ޙާޟިރުގައި ޙުކުެމއް ކުރާނަމަ، އެ ޙުކުމްކުރާނީ، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައެޅުާމއެުކގަެއވެ.

މުދާ ފޯރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ މުދާ ފޯރުކޮށްނުދޭނަމަ މުދަލެުގ   )1(   

ކަނޑަައޅާ ޢަދަދެއް (ކުިރން އަގަްށވާ ފައިާސކަމަށް ކޯޓުްނ 

އެްއވެސް ފައިާސއެއް ދައްކާފަިއވާނަމަ އެ ފައިާސ 

 އުނިކުރުމަށްފަހު) ދެއްކުން؛ ައދި

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ދެއްުކން.  )2(   

 

ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ދަޢުވާއެއްގައި އިންޓްރެސްޓް 

 ދައްކަން އެންގުން 

1 1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަުޢވާެއްއގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނަޑއެިޅެގން   .9

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ 1ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) ގެ ( 117

ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެން ޣައިރު ާޙޟިރުގައި ޙުކުމްކުރާނަމަ އަްނނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ 

 ވެ.ޙުކުމްކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުމަށް އެްނގިާދނެއެ
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ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ  92ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުަގއި މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

 ތަފްޞީލުތައް ހިމަނާފައިވުން؛

(ައށެއް އިންަސއްތަ) އަށްވުރެ މަތިނުވުން؛  8އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް % (ށ)  

 އަދި

އިންޓްރެސްޓް ހިސާބުކުރުމަްށ އެދިފަިއވާ ތާރީޚުން ފެިށެގން ޣައިރު  (ނ)  

ޙާޟިރުގަިއ ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް ިއންޓްރެސްްޓ 

 ހިސާބުކުރެވުނު ގޮތް ބަޔާްނކޮްށފައިވުން.

 

ޙުކުމްކުރާއިރު އިތުރު އިރުޝާދު 

 ދިނުން 

1 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގަިއ ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް   .20

    ވަނަ ާމއްދާެގ (ހ) ެގ ދަށުން ކަމަށްވެަފިއ  117އެދިފައިވަީނ މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ޙުކުމުގައި އަންނަިނވި ކަންކަން ހިމެނޭނަމަ، ޙުކުމާ ގުޅިެގން އެއްވެސް އިތުުރ 

ޓަށް ފެންނަނަމަ އެފަދަ އިރުޝާދުތައް، ކޯޓުން އިރުޝާދެއް ދޭންޖެހޭކަމަށް ކޯ

 ޙުކުމްކުރާއިރު ކަނޑައަޅަްނވާެނއެވެ.

 ކޯޓުން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު؛ (ހ)  

 ކޯޓުން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ މުދަލުގެ ައގު؛ ުނވަތަ  (ށ)  

 ކޯޓުން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓްގެ ޢަދަދު. (ނ)  

 

ގިނަ ފަރާތުގެ އެއް ފަރާތަށްވުރެ 

 މައްޗަށް ކުރާ ދަޢުވާ 

1 އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާ ފައިސާއާުގޅޭ ނުވަތަ މުދާ  (ހ)  .21

ފޯރުކޮށްދިނުމާގުޅޭ ދަޢުވާެއްއގަިއ، ދަޢުވާލިބޭ ެއއް ފަރާތް ނުވަތަ 

އެއަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތާ ދެކޮަޅށް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ެދންތިބި ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާގެ ބާީކ އެދި 

 ބައި ކުރިއަްށގެންދެވިދާެނއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ދެ ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާުތގެ މައްޗަްށ  (ށ)  

 ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމްކުރުަމށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވާނަމަ:

އެ ދަޢުވާައކީ ދަޢުވާލިބޭ އެަފރާތް ފިޔަވައި ދެންތިބި ދަޢުާވލިބޭ   )1(   

ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ަވކި ދަޢުވާތަކެްއގެ ގޮުތަގިއ 

ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެ ދަޢުާވއެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، ަޣއިުރ 
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ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްކުރެވޭ ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް ޣަިއރު 

ެއވެ. އަދި ދެންތިބި ދަޢުވާ ރަްއދުާވ ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުެރވިދާނެ

ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ދަޢުާވ ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް ދަޢުާވކުާރ 

 ފަރާތަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާއަކީ ދަުޢވާލިބޭ އެފަރާްތ ފިޔަަވއި ދެންތިބި ދަޢުވާިލބޭ   )2(   

ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ަވކި ދަޢުވާތަކެްއގެ ގޮުތަގިއ 

ދަޢުާވެއއް ކަުމގައިުނވާނަމަ، މި ާބބުގެ  ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެ

ދަށުން އެފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުްމކޮށްގެންުނވާނެއެެވ. 

އަދި އެ ދަޢުާވއާ މެދު ޮގތެއް ކަނަޑއަޅަްނވާނީ، ދެްނތިބި 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ޮގތެއް 

 ކަނޑައަޅާ ަވގުތުަގެއވެ.

 

ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރުމަށް ޣައިރު 

އެދި އެކާވީސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޙާލަތްތައް 

1 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުްމކޮށްދިނުމަށް އެދި   .22

 ގެ ދަށުންނެވެ. ]ކޯޓު އަމުރު[ހުށަހަޅަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ އެކާވީްސވަނަ ބާބު 

ކުަޑކުްއޖެއް ނުވަތަ ރައްކާތެިރކަން ލިބިދީފައިާވ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ  (ހ)  

 ފަރާތެއް ކަމުަގއިވުން؛ ުނވަތަ 

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން  (ށ)  

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމް 

ދިވެހިރާއްެޖއިން ބޭރުަގިއ ދިރިއުޅޭ  ކުރުމަށް އެދޭ ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތަކީ

 ފަރާތެއް ކަމުަގއިވުން.

 

އެކާވީސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް މެދުވެރިކޮށް 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ 

 ޙުކުމާގުޅޭ އިތުރު ކަންކަން 

1 ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް  ]ކޯޓު ައމުރު[އެާކވީްސވަނަ ބާބު  (ހ)  .23

މެދުވެރިކޮށް ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ދަޢުވާއާިއ  ،އެދޭ ޙާލަތުގައި، ކޯޓުން ޙުކުްމކުރަންވާނީ

ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުތަުކގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކޮށް ކޯޓަްށ 

 ފެންނަ ގޮތަކަށެވެ.
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުްނ  (ށ)  

، ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިރު، އެ ހުށަހެޅުމުގަިއާވ 

ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށް ހުަށހަޅާ ހެކީެގ ނޯޓިސް ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް 

 ދިނުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

ކުޑަުކއްޖެއް ނުވަތަ ރަްއކާތެިރކަން ލިބިދީފައިވާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޣައިރު  (ނ)  

         ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، 

 އެ ހުށަހެޅުމާއެކު ހެކި ހުށަހެޅުން ލާޒިމުވާނެެއވެ.

ޣައިުރ  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ުދރާލާ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި (ރ)  

 ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަްނގާ ިލޔުން   )1(   

 ހުށަހަޅާފައިނުވުން؛ އަދި 

 އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދިނުމަށް ލާޒިމުނުވުން.  )2(   

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް 

 ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން 

1 ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމެއް ކޮށްފަިއވަނީ އަންނަނިިވ  (ހ)  .24

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ރަނަގޅަށް ނޫން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޙުކުްމކުރި ކޯޓުން 

 އެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަންވާެނއެވެ.

 

ހުށަނޭޅުމުެގ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން   )1(   

މި ޤާޫނނުގެ  ،ސަބަބުން ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި ޙުކުމްކުރާ ޙާލަތުަގއި

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންުކރާ  116ވަނަ ާމއްދާގެ (ހ) އަދި  115

 ؛ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވެފައިނުުވން

ދިފާޢު ހުށަނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްުކރާ   )2(   

     ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި  115މި ޤާނޫނުގެ  ،ޙާލަތުގައި 

ވަަނ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުަތްއ  116

 ؛ފުރިހަމަވެފައިނުވުން
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ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާިއން  ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުން  )3(   

އެދިފައިާވ ކަންކަްނ، ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން ފުރިހަމައަށް 

 އަދާކޮށްފަިއވުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިަޔވައި އަންނަނިިވ  (ށ)  

ޣައިރު  ،ޙާލަތްތަކުގައި ހެްއކާެއކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ޙާޟިރުގަިއ ކޮށްފަިއވާ ުޙކުމެއް، އެ ޙުކުްމކުރި ކޯޓުން ަބދަލު ނުވަަތ 

 ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ދަޢުވާ ދިފާޢުކުރެވިދާނެ ޙަޤީޤީ ސަބަބުތަެކްއ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް   )1(   

 ހުރުން؛ ނުވަތަ

ޙުކުމް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބާޠިލުކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ދަޢުާވ   )2(   

ދިފާޢުކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ އެހެން 

އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް އޮްތކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެްއ 

 އޮތުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަށް  (ނ)  

ކަނޑައެޅުުމގަިއ ކޯޓުން ރިާޢޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކެގ ތެރޭގަިއ، 

ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަވަސްމިްނ 

 ހިމެނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) ގަިއ  117ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަރުާވގެ އިުތރުން ފަރުވާައކަށް އެދިފައިާވ ޙާލަތުގައި، 

    ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދުނު އެ ފަރުވާ އެފަރާތުން ދޫކޮށްލީ 

ަގިއ ވަނަ މާްއދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޣައިރު ޙާޟިރު 117މި ޤާނޫނުގެ 

    ކުރާ ޙުކުމެއް ކަނަޑއެޅުމަްށ މަގުފަހިކުރުމަށް ކަމުގައިާވ ޙާލަތުގައި،

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޙުކުްމ ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުން 

ދޫކޮށްލާފައިވާ ދަުޢވާތަކަކީ އެފަރާތުން ދޫކޮށްލާފައިާވ ދަޢުވާތަކެްއ 

 ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ.
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 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް 

 އެއްބަސްވުން 

1 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ މައްަޗށް ދަޢުވާއެއް އުފުލުމާެއކު، އެފަރާތުެގ  (ހ)  .25

މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ މުޅި ދަޢުވާއަށް ުނވަތަ އެ ދަޢުާވގެ ަވކި ބަޔަކަްށ 

 އެއްބަްސެވވިދާނެެއވެ.

ވަަނ  101މި ޤާނޫނުގެ  ،ދަޢުވާއަްށ އެއްބަްސވާނީޢާންމު އުސޫލުން  (ށ)  

) ވަނަ ނަންބަރުގައި 2) ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ (1މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

ބަޔާންކުރާ ފޯމު މެދުވެރިކޮެށެވ. އެހެންނަމަވެސް، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން 

ވަކިން ހުށަހަޅާ ސިޓީެއްއ ނުވަތަ ބަޔާނަކުންެވްސ ދަޢުވާއަށް 

 އެއްބަްސެވވިދާނެެއވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވަގއި ހޯދުމަށް އެދޭ ހަމަެއކަިނ ފަރުވާައކީ  (ނ)  

ކަނޑައެޅިަފިއވާ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދުން ކަމުގަިއވާނަމަ، 

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުްނކުރެ ގޮތަކަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާއަށް 

 އެއްބަްސެވވިދާނެެއވެ.

މާްއދާއާ ެއްއގޮތަށް މުޅި ދަޢުާވައށް ވަަނ  128މި ޤާނޫނުގެ   )1(   

 އެއްބަްސވުން؛

ވަނަ ާމއްދާއާ އެްއގޮތަށް ދަޢުާވގެ ަވކި  129މި ޤާނޫނުގެ   )2(   

 ބަޔަކަށް ެއއްބަްސވުން.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާަގއި ހޯދުމަށް އެދޭ ހަމައެކަނި ފަރުވާަގިއ  (ރ)  

ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ، ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ަވކި މިންވަރެއް 

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުްނކުރެ ގޮތަކަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާއަށް 

 އެއްބަްސެވވިދާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާއާ ެއްއގޮތަށް ފައިސާގެ މުޅި  130މި ޤާނޫނުގެ   )1(   

 ޢަދަދު ދެއްކުމަށް އެއްބަްސވުްނ؛

ދަުޢވާައށް ވަނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮތަށް  131މި ޤާނޫނުގެ   )2(   

 އެކަީށގެންވާ ޢަދަދެއް ދެްއކުމަށް އެއްބަްސވުން.
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މި މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވގޮތަށް ދަޢުވާލިބޭ  (ބ)  

ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްވެއްޖެނަމަ، އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުގަިއ 

ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް މެނުވީ، މައްސަލަިއގެ ޙުކުްމުކރުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ުކޑަުކއްޖެއް ނުވަތަ ަރއްކާތެރިކަން ލިބިގެްނާވ   )1(   

 ފަރާތަކަށްވުން؛ ނުވަތަ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ުކޑަުކއްޖެއް ނުވަތަ ަރއްކާތެރިކަން ލިބިގެްނާވ   )2(   

ޤާނޫުނގެ ފަރާތަކަށްވެފައި، ދަޢުާވއަށް އެއްބަްސވެފަިއވަނީ މި 

 ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ކަމުގަިއވުން. 131ނުވަތަ  129

އެ އެއްަބސްވުން އިޞްލާުޙކުެރވޭނީ ނުވަތަ  ،ދަޢުވާއަށް ެއއްބަސްވުމަށްފަހު (ޅ)  

ކޯޓުގެ ހުއްދަ  ،އެފަދައިން އެއްބަްސވި ެއއްަބސްވުން އަނބުރާ ގެންދެވޭނީ

 ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

 

1 މުއްދަތު ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާއަށް ެއްއބަސްވުމަށް  128މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .26

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން  131ނުވަތަ  130، 129ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ދަޢުވާއަށް އެއްަބސްާވކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި، ދަޢުާވއަށް ެއއްބަސްާވކަްނ 

ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް ބަޔާންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ުހށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ 

 (ސާދަ) ދުވަހެވެ. 14 ދަޢުވާ ފޯމު ފޯރުކޮށްދޭތާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުތައް  (ށ)  

ަޣއިރު ޙާޟިރުގަިއ [މި ާޤނޫނުގެ ދިހަވަނަ ބާބު ، ފާއިތުވުމަށްފަހުގަިއވެސް 

ގެ ދަށުން ަޣއިުރ ޙާޟިރުަގއި ޙުކުެމއް ކޮށްފަިއނުވާނަމަ،  ]ކުރާ ޙުކުމް

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާއަށް  128ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް މި ޤާނޫނުގެ 

އެއްބަްސވާކަުމގެ ލިޔުން ކޯަޓށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ  131ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  130ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  129

 ދަށުން ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސެވިވދާނެއެވެ.
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 ،ޢަމަލުކުރަންވާނީމި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި  (ނ)  

ކަނޑައަޅާަފިއވާ އަސްލު މުއްދަތުގައި ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވެއްޖެނަަމ 

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަެށވެ.

 

1 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދުން  ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން  125މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .27

އެއްަބސްވެއްޖެނަމަ، އެފަރާުތގެ ެއއްބަސްވުުމެގ ލިޔުމުން ދަޢުވާއަށް 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޙުކުމްކޮށްިދނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދެވިދާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަންވާނީ، ދަޢުާވއަށް އެއްބަްސިވ  (ށ)  

ދަުޢވާކުރާ ފަރާތަށް ަޙއްޤުާވކަމަށް  ،އެއްބަްސވުމުެގ މަްއޗަށް ބިާނކޮށް

 ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރުާވެއއް ދިނުމަށެވެ.

 

ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

ދަޢުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި 

 މުޅި ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވުން 

1 ވަކި ޢަދަދެްއގެ ަފއިސާ ހޯދުަމށް ދަޢުވާކޮށްފަިއވާ ަމއްސަލަަތކުަގއި މުޅި  (ހ)  .28

ދަޢުވާއަށް ެއއްބަސްވުމަށްަޓަކއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަށް 

 އެއްބަްސވިކަުމގެ ލިޔުމެއް ކޯަޓށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަަދއިން ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން  (ށ)  

ހުށަހެޅުމުން، ކޯޓުން ދަޢުވާއަށް ެއއްބަސްާވކަން ބަާޔންކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް 

އެ ލިޔުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި އެ ލިޔުްނ 

މައްސަލަިއގަިއ ޙުކުމްކޮށްިދނުން އެދި  ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބުމުން

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްަގިއ 

  ގޮތަކަެށވެ.ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި ުމއްދަތަކަްށ   )1(   

އެދިފައިނުވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ، މި މާއްދާގެ (ނ) އިން ފެށިގެން 

 (ރ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ އެްއގޮތަެށެވ.

ުމއްދަތަކަްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި   )2(   

ވަނަ  133އެދިފައިވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގަިއވާ އިޖުރާއަތާ ެއއްގޮަތށެވެ.
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ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުަގއި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިރު، އަންނަނިވި  (ނ)  

 ކަންކަން ބަޔާންކުެރވިދާނެެއވެ.

ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭނެ އެންމެ ފަހެުގ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ދައްކާ   )1(   

 ތާރީޚު؛

ވަކި މުއްދަތަކަށް ބަހާލަިއެގން ފައިސާ ދައްކާނަމަ، ފަިއސާ   )2(   

 ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތުަތކާއި ފަިއސާ ބަހާލާ ރޭޓުތައް.

މައްސަލަިއގައި ޙުކުމްކުރަްނާވނީ ދަޢުވާކުރި ޢަދަދުގެ ތެރެއިން އެއްވެްސ  (ރ)  

 ،އެ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ޖެހޭ ޢަދަދާއި ،ދަްއކާފަިއވާނަމަފައިސާެއއް 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް އަންަނނިވި ގޮތަށް ދެްއކުމަށެވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިުރ   )1(   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުެގ ނިަޔލަށް ފައިސާ ދެްއކުމަށް ނުަވތަ 

 ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ރޭުޓަގއި ފައިސާ ދެްއކުމަްށ؛އެފަދައިން އެޭދއިރު 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިރު ފަިއސާ   )2(   

ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ، ަވގުުތން 

 ފައިސާ ދެއްކުމަށް.

 

ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށްފައިވާ 

ދަޢުވާގެ ވަކި ބަޔަކަށް 

 އެއްބަސްވުން 

1 ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފަިއސާ ހޯދުމަށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ މަްއސަލަތަކުަގއި  (ހ)  .29

ދަޢުވާގެ ވަކި ބަަޔކަށް ެއއްަބސްވުމަށްޓަަކއި ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތުން ދަޢުވާެގ 

 ބަޔަކަށް ެއއްބަްސވާކަމުގެ ިލުޔމެއް ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާެނއެެވ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސިވކަމުގެ ލިުޔން ކޯޓަށް  (ށ)  

ހުށަހެޅުމުން އެ ލިޔުން ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ. ދަޢުވާކުާރ 

ފަރާތަށް އެ ލިޔުން ލިބުމުން، ތިރީގަިއވާ ގޮތްަތކުގެ ތެެރއިްނ ދަޢުވާކުރާ 

ބަޔާންކުރުމަްށފަހު ކޯޓަށް ފަރާތުން އިޚްތިޔާރުކުާރ ގޮތެްއ 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް އެއްބަްސވެފަިއވާ ޢަދަދު ދަޢުވާުކރާ   )1(   

 ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުން؛
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް އެއްބަްސވެފަިއވާ ޢަދަދު ދަޢުވާުކރާ   )2(   

މަްއސަލަ ފަރާތުން ޤަބޫލުނުކޮށް، ަޝރީޢަތުގެ މަރުޙަލާަގއި 

 ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް އެދުން؛ ނުވަތަ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިާސ ދެއްކުމަށް އިތުރު މުއްދަަތކަށް   )3(   

އެދިފައިވާ ޙާލަުތގަިއ، ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ދައްކަން ެއއްބަްސވި ޢަދަދު ޤަބޫލުކުރިނަމަވެސް ފަިއާސ 

 އެއްބަސްުނވުން. ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް މި މާއްާދގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން އެންގުމެްއ  (ނ)  

(ސާދަ) ުދވަހުގެ ތެޭރގައި އަންނަނިިވ ކަންކަން  14އަންގާތާ 

 ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދޭގޮތް ކޯޓަށް އެންގުްނ؛ އަދި   )1(   

ޮގތްތައް ކޯޓުން ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތަށް  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދުނު  )2(   

 އެންގުން.

       މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ލިބޭތާ (ރ)  

(ސާދަ) ުދވަހުގެ ތެޭރަގއި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން އެޭދގޮތް ކޯޓަްށ  14

 އަންގާފައިުނވާނަމަ، ކޯޓުން ަދޢުވާ ކުރިއަްށގެންދަންވާެނއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެަފއިވާ ޢަދަުދ ދަޢުވާކުރާ  (ބ)  

ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ، މައްސަލައިަގއި ޙުކުމްކޮށްދިނުން އެދި ދަޢުވާކުރާ 

ފަރާތަށް ކޯޓުގައި އެދެވިދާެނެއވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ޢަމަލުކުރާނީ 

 އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ތެެރއިްނ ގޮތަކަެށވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި ުމއްދަތަކަްށ   )1(   

އެދިފައިނުވާނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ (ޅ) އިން ފެށިގެން 

(ކ) ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރާައތާ 

 އެްއގޮތަށެވެ.

ުމއްދަތަކަްށ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި   )2(   

ވަނަ  133އެދިފައިވާނަމަ، ޢަމަލުކުރާީނ މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގަިއވާ އިޖުރާއަތާ ެއއްގޮަތށެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުަގިއ  (ޅ)  

 ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިރު، ައންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރަްނވާނެެއވެ.

ޢަދަދު ދައްާކ ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ   )1(   

 ތާރީޚު؛

ވަކި މުއްދަތަކަށް ބަހާލަިއެގން ފައިސާ ދައްކާނަމަ، ފަިއސާ   )2(   

 ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތުަތކާއި ފަިއސާ ބަހާލެވޭ ގޮތް.

މައްސަލަިއގައި ޙުކުމްކުރަްނާވނީ، ދަޢުވާކުރި ޢަދަދުން އެްއވެސް  (ކ)  

ދަްއކާފަިއވާނަމަ، އެ ފައިާސ އުނިކުރުމަށްފަުހ ދަޢުވާކުރި ފައިސާެއއް 

ޢަދަދުން ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ ޢަދަދާއި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުަތްއ އަންނަނިިވ 

 ގޮތަށް ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅުމާ އެުކގަެއވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިުރ   )1(   

ކުރިން އެއްބަްސވެފަިއވާ ޢަދަދަށް، އަދި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުގެ 

 އެގޮތަށް ފަިއސާ ދެއްކުމަށް؛ ނުވަތަ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިރު ފަިއސާ   )2(   

ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ، ަވގުުތން 

 ފައިސާ ދެއްކުމަށް.

 

ހޯދަން އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ދަޢުވާގައި މުޅި 

 ޢަދަދު ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުން 

1 ހޯދަން އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ދަޢުވާެއްއގައި މުިޅ  (ހ)  .30

ޢަދަދު އެކުގައި ެދއްކުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްާވނަމަ، އެކަްނ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

        ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ެއއްބަްސވިކަުމގެ ލިޔުން  (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް 

 އެކަން ކޯޓުން އަންގަްނވާނެެއެވ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާްނކުރާ ނޯޓިސް ދަޢުާވކުރާ ފަާރތަށް ލިބޭތާ  (ނ)  

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އެ އެންގުމަށް ޖަވާބުދޭންވާެނއެވެ. އަިދ (ސާދަ)  14

އެފަދައިން އެ އެންގުމަށް ަޖވާބު ފޮނުވާފައިުނވާނަމަ ކޯުޓން ދަޢުވާ 

 ކުރިއަްށގެންދަންވާނެެއވެ.
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މައްސަލަިއގައި ޙުކުމްކުރަްނާވނީ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާ  (ރ)  

ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ެދއްުކމަށް އަންާގ ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ޝަރީޢަތުގެ 

 ފައިސާގެ ޢަދަދު ދެއްކުމަށް ަކނޑައެޅުމާ ެއކުަގެއވެ.

 

ހޯދަން އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު 

ބަޔާންނުކޮށް ދަޢުވާކޮށްފައިވާ 

މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާއަށް 

އެކަށީގެންވާ ޢަދަދެއް ދެއްކުމަށް 

 އެއްބަސްވުން 

1 ބަޔާންނުކޮށް ދަޢުވާކޮށްފަިއާވ ހޯދަން އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު  (ހ)  .31

މައްސަލަތަކުަގއި ދަުޢވާއަށް ެއކަށީގެްނވާ ޢަދަދެއް ެދއްކުމަްށ ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ، އެަކމުގެ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަްނވާނެެއވެ.

        ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ެއއްބަްސވިކަުމގެ ލިޔުން  (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ދަޢުވާުކރާ ފަރާތަށް 

 އެކަން ކޯޓުން އަންގަްނވާނެެއެވ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް މި މާއްާދގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ ނޯިޓސް ލިބޭތާ  (ނ)  

(ސާދަ) ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ އެ އެްނގުމަށް ޖަވާބުދޭންވާެނއެވެ.  އަިދ  14

ގުމަށް ޖަާވބު ފޮނުވާފައިނުވާނަމަ، ކޯުޓން ދަޢުވާ އެފަދައިން އެން

 ކުރިއަްށގެންދަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ،  (ރ)  

މައްސަލަިއގަިއ ޙުކުމްކޮށްދިުނން އެދި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުަގިއ 

ޢަމަލުކުރާީނ އަންނަނިވި އެދެވިދާނެެއވެ. އަދި އެފަަދ ޙާލަތެއްގައި 

 ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި ުމއްދަތަކަްށ   )1(   

އެދިފައިނުވާނަމަ، ޢަމަލުކުރާީނ، މި މާއްދާގެ (ބ) އިން ފެށިެގން 

(އ) ގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުރާައތާ 

 އެްއގޮތަށެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަކި ުމއްދަތަކަްށ   )2(   

ވަނަ  133އެދިފައިވާނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގަިއވާ އިޖުރާއަތާ ެއއްގޮަތށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުަގއި  (ބ)  

 ކަންކަން ފާހަގަކުރަްނވާނެެއވެ.ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިރު، ައންނަނިވި 
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ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ދައްާކ ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ   )1(   

 ތާރީޚު؛

ވަކި މުއްދަތަކަށް ބަހާލަިއެގން ފައިސާ ދައްކާނަމަ، ފަިއސާ   )2(   

 ދައްކަންޖެހޭ ވަގުތުަތކާއި ފަިއސާ ބަހާލެވޭ ގޮތް.

ަމއްސަލަިއގައި ޙުކުމްކުރަްނވާނީ، ދަޢުވާލިބޭ މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން  (ޅ)  

ފަރާތުން ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅި ޢަދަދުން އެއްވެސް ފައިސާެއްއ 

ދައްކާފަިއވާނަމަ، އެ ފަިއާސ އުނިކުރުމަށްފަހު، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅި ޢަދަދުން ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ ޢަދަދާއި ޝަރީޢަތުގެ 

 ށް ދެްއކުމަށް ކަނޑައެޅުާމއެުކގަެއވެ.ޚަރަދު އަންނަނިވި ގޮތަ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިުރ   )1(   

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތާރީޚުެގ ނިަޔލަށް ފައިސާ ދެްއކުމަށް ނުަވތަ 

އެފަދައިން އެޭދއިރު ބަޔާްނޮކށްފައިވާ އެ ރޭުޓގަިއ ފަިއސާ 

 ދެއްކުމަށް؛ ނުވަތަ 

ފަރާތުން ކޯޓުގައި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދޭއިރު ފަިއސާ ދަޢުވާކުރާ   )2(   

ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތްނަމަ، ަވގުުތން 

 ފައިސާ ދެއްކުމަށް.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅި ޢަދަދު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން  (ކ)  

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ، ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ޙުުކމްކުރަންވާނީ ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާ ޢަދަދަކާއި  (އ)  

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށެވެ.

 

އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ 

 ކަންކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުން 

1 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ  131ވަނަ މާްއދާއާއި  130މި ޤާނޫނުގެ   .32

ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނަޑއެޅުަމށްޓަކައި ކޯޓުން ުޙކުމްކުރާިއރު، ވަކި ކަމަކާމެދު 

އެއްބަްސވުމަކަށް ނާދެިވއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް ފެންނަ އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތަކަްށ 

ތަށް އިރުޝާދު ދިނުމާއެކު ޯކޓަށް ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ ަމއްސަލަ ޝަރީޢަ

 ފޮނުވުން ކަމުގަިއވާނަމަ، މަްއސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.
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 ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު 

 ވަގުތަށް އެދުން 

1     ވަނަ ާމއްދާ ނުވަތަ  129ވަނަ ާމއްދާ ނުވަަތ  128މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .33

ވަނަ މާއްާދގެ ަދށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް  131

އެއްބަްސވާނަމަ، ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު ވަގުތަށް އެފަރާތަށް 

 އެދެވިދާނެެއވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު ވަުގތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ، ފައިާސ  (ށ)  

ނިންމުމަށް ނުވަތަ ވަިކ ދައްކާ ޚަލާޞްކުރަންޖެހޭ ތާރީޚާމެދު ގޮތެއް 

މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ަފއިސާ ދައްާކއިރު، ަފއިސާ ދައްކަންޖެހޭ 

ވަގުތުަތކާއި ަދއްކަންޖެހޭ ފަިއސާ ބަހާލެވޭ ގޮތާމެދު ގޮެތްއ ނިންމުމަށް 

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެކެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިތުރު ވަގުތަށް އެދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް  (ނ)  

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން، އެފަރާތުން ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވެ ޯކޓަށް ފޮނުވާ 

 ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ،  (ރ)  

މައްސަލަިއގައި ުޙކުމްކޮށްިދނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުަގިއ 

 އެދެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަުށން ކޯޓުަގއި އެދޭ ޙާލަތުަގއި ކޯޓުްނ  (ބ)  

 ޙުކުމްކުރަންވާނީ އަންނަިނވި ަކންކަން ކަނޑައެޅުާމއެުކގަެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނަމަ، ދަޢުވާކުރި ޢަދަދުެގ  128މި ޤާނޫނުގެ   )1(   

ތެރެއިން ެއްއވެސް ފަިއސާެއްއ ދައްކާަފއިވާނަމަ އޭެގ ތެރެިއން 

ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ ޢަދަދާއި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ދެްއުކމަށް؛ 

 ނުވަތަ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުންނަމަ، ެއއްބަސްވެަފިއާވ  129މި ޤާނޫނުގެ   )2(   

ޢަދަދުން އެއްވެްސ ފައިާސެއއް ދައްކާަފިއވާނަމަ އެ ޢަަދދުން 

ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ ޢަދަދާއި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް ދެްއުކމަށް؛ 

 ނުވަތަ

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުންނަމަ، ދަޢުާވލިބޭ  131މި ޤާނޫނުގެ   )3(   

ފަރާތުން ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޢަދަދުން އެއްވެސް ފައިާސެއްއ 
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ދައްކާފަިއވާނަމަ، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅި 

ޢަދަދުން ދައްކަންޖެހޭ ބާކީ  ޢަދަދާއި ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތައް 

 ދެއްކުމަށް.

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ހުރިހާ ޙާލަތެއްަގއިެވްސ  (ޅ)  

ޙުކުމްކުރަންވާނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިުތރު ވަގުތަްށ 

އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތާރީާޚިއ ރޭޓުގައި 

 ފައިސާ ދެއްކުމަެށވެ.

 

ދައްކަންޖެހޭ ގޮތް ފައިސާ 

 ކަނޑައެޅުން 

1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ  133މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .34

ދެއްކުމަށް އިތުރު ަވގުތަށް އެޭދ ޙާލަތުގައި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ 

ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުން ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުން 

 ފަރާތުން އެކަން ކޯޓަށް އަްނަގންވާނެެއވެ.ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުން  (ށ)  

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް 

އެއްބަްސވި ޢަދަދު، ކޯޓުން ަކނޑައަޅާ ތާރީެޚްއގެ ކުރިން ައދި ކޯޓުން 

 ރޭެޓްއގައި ެދއްކުަމށް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަންވާެނއެވެ.ކަނޑައަޅާ 

 

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތް ކޯޓުން 

 ކަނޑައެޅުން 

1 ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ރޭޓު ކޯޓުން ކަނަޑއެޅުމުަގއި އަުޑއެހުމެއް  (ހ)  .35

 ބޭއްވުން ލާޒިެމއް ނޫނެވެ.

ކަނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި އަުޑއެހުމެއް ފައިސާ ދަްއކަންޖެހޭ ތާރީޚާިއ ރޭޓު  (ށ)  

        ބާއްވާނަމަ، ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެސް އަުޑއެހުން އޮންަނ ތާރީޚުގެ

 (ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން ެއކަމުގެ ނޯޓިސް ކޯޓުން ދޭންާވނެއެވެ. 7

 

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚާއި 

ގޮތް އަލުން ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް 

 އެދުން 

1 ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ފައިސާ ަދއްކަންެޖހޭ ތާރީޚާއި  135މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .36

ރޭޓު ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާފަިއަވނީ އަޑުއެހުމެްއ ބޭްއވުމަކާ ނުލައިނަމަ، 

ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެްސ މައްސަލަިއަގއި އަލުން ގޮެތްއ 

 ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޯޓުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  (ށ)  

ކަނޑައެިޅގޮތް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭަގެއވެ. 14ލިޔުމުން އަންގާތާ 

 

1 އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުން  ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މުޅި ދަޢުވާއަްށ  128މި ޤާނޫނުގެ   .37

އެއްބަްސވުމުން ޙުކުމްކުރާ ޙާލަތުގައި، އަންނަނިވި ކަންަކން ފުރިހަމަވާނަމަ، 

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދުެގ ތެރޭގައި އިންޓްރެސްޓްގެ ޢަަދދު ހިމެނޭނެއެވެ.

 

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ހިމަނަންޖެހޭ ތަފްޞީލުތައް  92މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  

 ހިމަނާފައިވުްނ؛ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުަގއި 

(ައށެއް އިންަސއްތަ) އަށްވުރެ ިއތުރުނުވުން؛  8އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް % (ށ)  

 އަދި

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޙުކުމްކުުރމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި، ދަޢުާވ  (ނ)  

ފޯމުގައި އިންޓްރެސްޓް ހިާސބުކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެްނ ޙުކުމްކުރާ 

އިންޓްރެސްޓް ހިސާބުކުރި ގޮތުެގ ތަފްޞީލު ދުވަހާ ހަމައަށް 

 ހިމެނިފައިވުން.

 

 ބާރަވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢާއި ޖަވާބު 

 

1 ދިފާޢު ހުށަހެޅުން   ]ދަޢުވާކުރުން[ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ ހަތްވަނަ ބާބު  (ހ)  .38

ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމާއެކު، މުޅި ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާެގ 

         ބައެއް ދިފާޢުކުރުމަށް ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އެ ދިފާޢު 

 މި ބާބުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ކޯަޓށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

 ދިފާޢު ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޯކޓުެގ  110މި ޤާނޫނުގެ   )1(   

އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަްށ 

 ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ؛ އަދި 

ޤާނޫނެުގ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މި   )2(   

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލިައ  165

މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކޮށްދިނުަމށް އެދި ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ެއކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން.

 

1 ދިފާޢުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަންކަން  ދިފާޢެއްގައި، އަންނަނިިވ ކަންކަން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ  (ހ)  .39

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުަގއި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަުމގެ ތެރެިއން   )1(   

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އިންކާރުުކރާ ކަންކަން؛

ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުަގއި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަުމގެ ތެރެިއން   )2(   

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްބަސްާވ ކަންކަން؛

ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާލިބޭ   )3(   

ފަރާތަށް އެއްބަސްެވވެން ނުވަތަ އިންކާުރކުރެވެން ެނތް، 

އެހެންނަމަވެސް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ 

 ކަންކަން.

ފަރާތުން ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ  (ށ)  

އިންކާރުކުރާނަމަ، ެއކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއެކު، އެ މައްސަލަިއގެ 

ކަންހިނގާފަިއވާ ގޮްތކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ގޮްތ 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.

ދަޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަްނކަމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން    (ނ)  

ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަވެސް، ދަުޢވާ ފޯމުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ދިފާޢެއް 

ކަންކަމާމެދު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް ަބޔާންކޮްށފައިވާނަމަ، 

 އެކަންކަން އެފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
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ފައިސާާއގުޅޭ ދަުޢވާެއއްނަމަ، އެ ފަިއސާައކީ އޭނާ ދައްކަންޖެހޭ  (ރ)  

   ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ސީދާ އެއްބަްސވެަފއިނުވާނަމަ،ފައިސާެއއްކަމަށް 

އެ ފައިާސއަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެްއކަން 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) ގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން  (ބ)  

ވަކި ކަމަކަށް އިންކާރުކޮށްަފއިނުވާަނމަ ބަލާނީ ދަޢުވާ ފޯމުގައި ހިމެނޭ 

 އެފަރާތުން އެކަންކަމަށް ެއއްަބސްވީ ކަުމގަެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިާވ  92ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ  (ޅ)  

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

އިންކާރުކުރާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ޭއެގ 

ރައްދުަގއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ފައިާސގެ ޢަދަދު 

 ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހަޅަނީ އެހެން ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ  (ކ)  

 ހައިސިއްޔަތުންނަމަ، އެ ހަިއސިއްޔަތު ބަޔާްނކުރަންވާެނއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން އަްނަގއިދޭ ލިޔުްނ  (އ)  

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ދަޢުާވެގ ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް 

 ބަޔާްނކުރަންވާެނއެވެ.ކޯޓުން ލިޔެކިޔުން ފޮނުވަްނވީ އެޑްރެސް 

 

1 އަޅައިކެނޑުމުގެ ދިފާޢު  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުގެ ކިަބއިން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާެއްއވާކަމަށް   .40

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ބަޔާންކުރާނަމަ، އަދި މުޅި ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބަޔަާކ 

ހުށަހަޅާ ދިފާޢުގައި ބަޔާންކޮްށ، ގުިޅގެން އެ ދިފާޢަށް ބަރޯސާާވނަމަ، އެކަން އޭނާ 

 އެ ފައިސާ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާއިން ައޅައިކެނޑިދާެނއެވެ.

 

1 ދިފާޢެއް ހުށަނޭޅުމުގެ ނަތީޖާ  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު   .41

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ [ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދިހަވަނަ ބާބު 

ަގއި ބަޔާްނކުރާ ޝަުރޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުގެ ޣައިުރ  ]ޙުކުމް

 ޙާޟިރުގައި ުޙކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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1 ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިިވ ޢާންމު އުސޫލުން ޙާލަތްތަކުގަިއ، ދިފާޢެއް  (ހ)  .42

 މުއްދަތުތަކުަގއެވެ.

 (ސާދަ) ދުވަސް؛ ުނވަތަ 14ދަޢުވާ ފޯމު ލިބޭތާ   )1(   

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުްނ   )2(   

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ދަޢުާވގެ ިލޔުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިޭބތާ 

 (އަާށވީސް) ދުވަސް. 28

     ދަޢުވާ ފޯމު ފޮނުވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކަމުގަިއވާނަމަ، (ށ)  

(ސާދަ)  14މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ މުއްދަތުތަކަށް 

 ދުވަސް އިތުުރވާނެެއވެ.

 

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

 އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވުން 

1 ބަޔާންކުރާ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ވަނަ މާއްދާަގއި  142މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .43

(އަާށވީސް) ުދވަސް އިތުުރކުރުމަށް ދަޢުވާކުާރ ފަރާތާއި  28މުއްދަތަށް 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެއްބަސްެވވިދާނެެއވެ.

ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ ުމއްދަތު އިތުުރކުރުމަށް ދަޢުވާކުާރ  (ށ)  

ެއއްބަސްވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތުން އެކަްނ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

 ލިޔުމުން ކޯޓަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

ދިފާޢު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 

 ރައްދުކުރުން 

 

1 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގެ ދިފާޢުެގ ކޮޕީ، ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުްނ   .44

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 

1 ރައްދު ދަޢުވާއެއް ކުރުން  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރައްދު ަދޢުވާެއއް ކުރަްނ އެދޭނަމަ ިމ ޤާނޫނުގެ ތޭަރވަނަ   .45

ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އިޖުރާއަާތ  ]ރައްދު ދަޢުވާ އަދި އިތުރު ދަޢުވާ[ބާބު 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ރައްދު ދަޢުވާއެއް އުފުލިދާނެއެެވ.

 

1 ޖަވާބުދިނުން ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި  ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދިފާޢަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ރައްދުަގއި ޖަވާބުދޭން   .46

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދަޢުވާެގ  14އެދޭނަމަ، ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގެ ޮކޕީ ލިބޭތާ 

ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި ދޭ ޖަވާބު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ައދި ކޯޓުން ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތަށް އެ ޖަވާބު ފޮނުވަންާވނެއެވެ.
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ދިފާޢުގެ ރައްދުގައި ޖަވާބު 

 ހުށަހެޅުމާއި ހުށަނޭޅުމުގެ ނަތީޖާ 

1 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ދިފާޢުގެ ރައްދުަގއި ދަޢުވާކުާރ ފަރާތުން  (ހ)  .47

ރައްދުަގއި ޖަވާެބއް ނުދިނުމަކީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢުގަިއ 

ކަންކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެއްބަްސވުން ކަމުގަެއްއ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ 

 ނުބެލެވޭނެއެެވ.

ަވނަ މާއްދާގެ  146ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދިފާޢުގެ ަރއްދުަގއި މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ދަށުން ޖަވާބުދިން ނަމަވެސް، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އޭނާެގ ދިފާޢުގަިއ 

ޖަާވބުދާރީވެފައިނުވާނަމަ، ެއކަމެްއ ދަޢުވާކުާރ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމަކަްށ 

 ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢުގެ ރައްދުަގއި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޖަވާބު ދެވޭީނ  (ނ)  

 އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ.

އެއަްށ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުގެ ދިފާޢަށް ރައްދުދީފިނަމަ،  (ރ)  

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެެއވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބާ ގުޅިގެްނ ދަޢުވާކުރާ 

 ފަރާތަށް އިތުރު ރައްދެއް ނުދެވޭނެެއވެ.

 

ރައްދު ބަޔާނަށްފަހު ކޯޓުގެ 

ހުއްދައާއެކު މެނުވީ އެހެން 

 ބަޔާނެއް ހުށަނޭޅުން 

1 ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގެ ރައްދުަގިއ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދޭ ޖަވާބާިއ، އެ ޖަވާބަށް   .48

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުން، ކޯޓުގެ ހުއްދައާެއކު މެނުީވ 

 އެްއވެސް ޚަޞްމަކަށް ދަޢުާވާއގުޅޭ ެއްއވެސް ލިޔުމެއް ހުށަެއއްނޭޅޭނެެއވެ.

 

 ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞްކޮށްފިކަމުގެ 

ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިސްދިނުން 

1 ޚަރަދާއި އިންޓްރެސްޓް ހޯުދމަށް ކުރާ ދަޢުވާ ފިަޔވަިއ، ދަޢުވާެއއް  (ހ)  .49

ކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ަވިކ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކަމުގަިއވާ 

ދަޢުވާކުރާ ޙާލަތުގައި، އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި އެފަރާތުން 

ފަރާތަށް އެ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދައްކާފަިއވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްިފނަމަ، ކޯޓުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ނޯޓިހެއް ފޮނުވައި، ޝަރީޢަތް ކުރިއަްށގެންދިޔުމަްށ 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވާކަން ނުވަތަ ނުވާކަން ލިޔުމުން ކޯޓަށް 

 އެންގުމަށް އެފަރާތަށް އަްނގަްނވާނެެއވެ.
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ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޖަވާބުދީފިނަމަ، އެ ޖަވާބުގެ ކޮީޕއެއް ދަޢުވާލިބޭ  (ށ)  

 ފަރާތަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އެްނގުން ދަޢުވާކުާރ ފަރާތަށް  (ނ)  

(އަާށީވސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަާރތުން ކޯޓުގެ  28ކޯޓުން އަންގާތާ 

އެންގުމާ ގުޭޅގޮތުން ވަކި ޖަވާެބއް ދީފައިނުވާނަމަ، ކޯޓުން ދަޢުވާ ކުރިއަްށ 

 ނުގެންގޮސް މަޑުަޖއްސާލަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ެގ ދަށުން ދަޢުވާ ކުިރއަށް ނުގެންދަން ޯކޓުން ނިންމި  (ރ)  

ނަމަވެސް، ކޮންމެ ޚަޞްމަަކށްވެސް ދަޢުވާ ކުިރއަށްގެންިދޔުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ކޯޓަށް 

 

ދަޢުވާއަށް ދިފާޢެއް 

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ 

ދަޢުވާއަށް އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ 

 ދަޢުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދިޔުން 

1 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ ކޯޓުން ދަޢުާވ ކުރިއަްށ  (ހ)  .50

 ގެންގޮްސގެންނުވާެނެއވެ.

ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ދިފާޢު ވަަނ މާއްދާަގއި  142މި ޤާނޫނުގެ   )1(  

(ަހއެއް) މަސްުދަވސް  6ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ފާއިުތވިތާ 

 ވެފަިއވުން؛

ދަޢުވާލިބޭ އެްއވެސް ފަރާތަކުްނ ދަޢުވާއަށް އެއްބަްސވެފައިުނުވން   )2(   

ނުވަތަ ދިފާޢެއް ނުވަަތ ރަްއދު ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅާފައިނުުވން؛ 

 އަދި

 ]ޣައިރު ހާޟިރުަގއި ކުރާ  ުޙކުމް [މި ޤާނޫނުގެ ދިހަވަނަ ބާބު   )3(   

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ [ނުވަތަ ސާދަވަނަ ބާބު 

ގެ ދަށުން ޙުކުމްޮކށްދިނުން އެދި ދަޢުވާކުރާ ފަާރތުން  ]ނިންމުން

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމާ ޙާލަތުގަިއވެްސ  (ށ)  

ދަޢުވާ ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށް އެދި ކޮންމެ ޚަޞްމަކަްށެވސް ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާ ކުިރއަށްގެންދަން އެްއވެސް ޚަޞްމަުކ  (ނ)  

މި ޤާނޫނުގެ އެކާވީްސވަަނ ، އެކަމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، އެދޭނަމަ
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، ހުށަހެޅުމަކުންނެވެ. އަދި އެ ހުށަހެޅުމުގައިބާބުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ 

 ދަޢުވާއަށް ރައްދުނުދީ ލަސްވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންަނންވާނެެއވެ.

ފަނަރަވަނަ ބާބުގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތު 

ބޭނުންކުރާނަމަ މި ބާބަށް 

 ޢަމަލުނުކުރުން 

1 ާބވަުތގެ މައްސަލަަތކުަގިއ އިޚްތިލާފެއްނުވާ [މި ޤާނޫނުގެ ފަނަރަވަނަ ބާބު   .51

ގެ ދަށުން ދަޢުާވކުރާ ފަާރތުން ދަޢުވާކުރާނަމަ،  ]ދަޢުވާކުރުމުގެ ާޚއްޞަ އިޖުރާައތު

 މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫުލތަކެއް ނުހިނގާނެެއވެ.

 

 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 ރައްދު ދަޢުވާ އަދި އިތުރު ދަޢުވާ 

 

1 މާނަކުރުން  ކަމަށް ބުނެަފއި ެއވަނީ،  ”ރައްދު ދަޢުވާ“މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި  (ހ)  .52

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިާވ ދަޢުވާގެ ޖަވާބުަގއި ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅާ، އަދި އެ ދަޢުާވއާ ެއކުަގއި ކުިރއަށްގެންދާ ދަޢުާވައށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  ”އިތުރު ދަޢުވާ“މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި،  (ށ)  

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ަދޢުވާ ނޫން 

އެހެން ދަޢުވާއަެށވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑަެއޅިގެްނ އެެހން ގޮތަކަްށ 

   ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތާ

މި ދެ ލަފްޒުގެ މާނައިެގ ތެރޭގަިއ، އިތުރު ދަުޢވާެއއް ހުށަހަޅާ ފަރާތާިއ 

 އެ ދަޢުވާ ރައްުދވާ ފަރާތްވެްސ ހިމެނެއެވެ.

 

ދަޢުވާގެ ތެރެއިން ކުރާ އިތުރު 

ދަޢުވާގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު 

 ހިނގުން 

1  މި ބާބުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ދަޢުވާއެްއގެ  (ހ)  .53

ތެރެއިން ކުރާ އިތުރު ދަޢުވާައކީ މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ދަޢުވާއެްއ 

ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ. އަދި ެއފަދައިން ހުށަހެޅޭ އިތުރު ދަޢުވާއަްށވެްސ 

ޢަމަލުކުރާނީ، ދަޢުވާއާމެދު ޢަމަލުކުރާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

އިތުރު ދަޢުވާއަކާ ގުިޅގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަޢުވާއެްއގެ ތެރެއިން ކުރާ  (ށ)  

 އަންނަނިވި ބާބުތަކަށް ޢަމަލުުކރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ؛]ދަޢުވާކުރުމުެގ މުއްދަތުތައް[ފަސްވަނަ ބާބު   )1(   
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 ؛]ރައްދު ދަޢުވާ އަދި އިތުރު ދަޢުވާ[ތޭރަވަނަ ބާބު   )2(   

މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމާއި ޓްެރްކ [ސޯޅަވަނަ ބާބު   )3(   

 .]ކަނޑައެޅުން

ަގިއާވ  ]ރައްދު ދަޢުވާ އަދި އިތުރު ދަޢުވާ[މި ޤާނޫނުގެ ތޭރަވަނަ ބާބު  (ނ)  

ކަންކަން އިތުރު ދަޢުވާތަުކެގ މައްޗަށް ނުހިނގި ކަމުަގިއވީނަމަވެްސ، 

ރައްދު ދަޢުވާތަުކގެ މަްއޗަށް އެ ބާބުަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަްއ 

 ހިނގާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަދި ިމ ޤާނޫނުގެ  125މި ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

 ވަނަ މާއްދާ ހިނގާނީ ިއތުރު ދަޢުވާތަކުގެ މަްއޗަށް ެއަކންޏެވެ. 127

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ 

ފަރާތުގެ މައްޗަށް ރައްދު 

 ދަޢުވާއެއް ކުރުން 

1 ދަޢުވާެއްއ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް ަރއްދު  (ހ)  .54

ހުށަހެޅުމަށް އެދޭނަމަ، ކަމާުގޅޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ރައްުދ ދަޢުވާެއއް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް ަރއްދު ދަޢުވާެއްއ  (ށ)  

ކުރުމުގަިއ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، އެާއއެކު ރައްުދ 

ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެނޫްނ ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ 

 ޙާލަތުގައި، ަރއްދު ދަޢުާވއެއް ހުށަހެޅޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދަާއއެުކަގއެވެ.

ރައްދު ދަޢުވާެއއް ދިފާޢުކުރަްނ އެދޭ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަކުން މި ޤާނޫނުގެ  (ނ)  

އަންގައިޭދ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަްނ  106

 ލިޔުން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން 

ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ރައްދު 

 ދަޢުވާއެއްކުރުން 

1 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަްށ  (ހ)  .55

ގޮތުަގއި  ރައްދު ދަޢުވާެއއް ކުރަންއެދޭަނމަ، ދަޢުވާެގ އިތުރު ޚަޞްެމްއގެ

 އެފަރާތް އިތުރުކުރުމަށް އެދި ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް ކަނަޑނާޅާހާހިނދަކު، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

ޚަޞްމަކު އިތުރުކުރުމަށް އެިދ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން މައްސަލަިއގެ ތެރެއަްށ ޚަޞްމަކު މި  (ނ)  

އިތުރުކުރުމަށް ކަނަޑއަަޅއިފިނަމަ އެ މައްސަލަ ކުިރއަށްގެްނދާނެ ގޮތުެގ 

 އިރުޝާދު ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެހެން 

ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ އިތުރު 

 ދަޢުވާ 

1 ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންަގއިދޭ ލިޔުން ނުވަަތ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން  (ހ)  .56

ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ފިަޔަވއި، ދަޢުވާަގިއ 

ހިމެނޭ އެހެން ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިފައިާވ 

ގެއްލުމަކަށް އޭނާ ޒިންމާ ުއފުލަން އެއްބަްސވެފަިއވާނަމަ، އެފަދައިން 

ްސވެފަިއވާ މިންވަރު ހޯދުމަށްޓަކައި، އެ ޚަޞްެމއްގެ މަްއޗަށް އިތުުރ އެއްބަ

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް އެިދ އިތުރު ދަޢުވާގެ ާބވަތާިއ، ދަޢުވާކުރާ 

 ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމަާކއެކު، ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް ލިބުމާއެކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

 ކޯޓުން އެކަން އެ ޚަޞްމަށް ައންގައި ނޯޓިސް ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިތުރު ދަޢުވާ ހުށަހެޅޭނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން  (ނ)  

ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަްނ އަންަގއިދޭ ލިޔުން ުނަވތަ ދިފާޢެއް 

 ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެެވ.

ކޯޓުގެ ުހއްދައާ ނުަލއި، ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢާ އެުކަގއި އިތުުރ  (ރ)  

ދަޢުވާއެްއ ހުށަހަޅާނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުާވއަށް އެ ޚަޞްމު 

(އަށާވީސް) ދުވަހުެގ  28އިތުރުކުެރވިފަިއވަނީ ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާތާ 

  ށް ތެރޭގައި ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ ޚަޞްމެއްގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިތުރު ދަޢުާވއެްއ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެނޫްނ 

 ޙާލަތެއްަގއި އިތުރު ދަޢުާވއެއް ހުށަހެޅޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާ އެުކގަެއވެ.

 

އިތުރު ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުގެ 

 އިޖުރާއަތު 

1 ވަަނ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުާރ  156އަދި  155، 154މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .57

ދަޢުވާތަކުގެ އިތުރުްނ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅަން 

އެދޭނަމަ، އެކަމަށް ކަނޑަައާޅފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ެއ ދަޢުވާެއއް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިތުރު ދަޢުވާ ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން  (ށ)  

ކުރިން ނުވަތަ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ ވަގުުތަގިއ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ 

ކަމަށްވާނަމަ، ކޯުޓގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި އެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 އެނޫން ހުރިހާ ޙާލަތެއްގަިއ، ޯކޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުން ލާޒިމުވާެނއެވެ.

ުކ މި މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅާއިރު، އެ އިތުރު ދަޢުވާއާއެ  (ނ)  

 އެ ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުަތއް ހިމަނަންވާނެއެެވ.

ކޯޓުން އެހެން ގޮަތކަށް ަކނޑަނާޅާހާހިނދަކު، އިތުރު ދަޢުވާއެްއ  (ރ)  

ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ެއކަމުގެ ނޯޓިްސ 

 މައްސަލަިއގެ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް ދިނުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްނޫނެވެ.

 

1 ދަޢުވާގެ ފޯމު ރައްދުކުރުން  އިތުރު  ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި، އިތުރު ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި،  (ހ)  .58

އެ ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއަކީ މަްއސަލައިަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްގެ މައްޗަްށ 

ހުށަހަޅާ ރައްދު ދަޢުވާއެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ 

 ހުށަހަޅާއިރު އެ ރައްދު ދަޢުވާ ފޯމުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ދިފާޢު 

ޚަޞްމެއް ފިޔަަވއި އެނޫން ފަރާތެއްގެ މަްއޗަށް އިތުރު ދަޢުވާެއްއ  (ށ)  

 ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ދަޢުވާއެއް ުހށަހަޅާނީ ކަމާބެހޭ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.

(ސާދަ) ދުވަހުގެ  14 އިތުރު ދަޢުވާެއއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ނ)  

ތެރޭގައި އެ އިތުރު ދަޢުާވ، ދަޢުވާ ަރއްދުާވ ފަރާތަށް ކޯޓުްނ 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 ވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން ދަޢުވާކުާރ މަްއސަލަތަކުަގއި  156މި ޤާނޫނުގެ  (ރ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކަށް ޢަމަލުކުރާކަްށ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

އަސްލު ދަޢުވާއާ ވަކިން އިތުރު 

ދަޢުވާއެއް ކުރުމަށް ނިންމުމުގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

1 އިތުރު ދަޢުވާެއއް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައާއި އެ ހުްއދަ ނުދިނުމުގައާއި،   .59

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަުޢވާައކީ އަސްލު ދަޢުާވާއ 

އަްށގެންދަންޖެހޭ ދަޢުވާއެއްތޯ ކަނަޑއެޅުމުަގއި، ކޯޓުން އަންނަނިިވ ވަކިން ކުރި 

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނެއވެ.
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ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާ އަސްލު ދަޢުވާއާއި  (ހ)  

 އިތުރު ދަޢުވާއާ ދެމެދު ހުރި ުގޅުން؛

ފަރާތުގެ ކިބައިން އެދޭ ފަރުާވއަކީ އެހެްނ އިތުރު ދަޢުވާަގއި ދަޢުވާލިބޭ  (ށ)  

 ޚަޞްމެއްވެސް އެފަރާތުގެ ކިަބއިން އެދޭ ފަރުާވއެއްޯތ؛

އިތުރު ދަޢުވާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމުންތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ ސުވާލުތަކަީކ  (ނ)  

 އަސްލު މައްސަަލއިގެ މަުއޫޟޢާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްތޯ.

 

އިތުރު ދަޢުވާއެއް ފޮނުވުމުގެ 

 ނަތީޖާ 

1 ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެްއގެ ގޮތުަގިއ ހިމެނިފައިނުވާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އިތުރު  (ހ)  .60

ދަޢުވާއެއް ކުރާ ޙާލަތުގައި އެފަރާތަށް ކޯޓުން އެ ދަޢުވާ ފޮނުވައިފިނަމަ، 

 އެފަރާތަކީ ދަޢުާވގެ ޚަޞްމެއް ކަމުގައި ކަނަޑއެޅިގެންދާެނއެވެ.

ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް އެހެން ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެްއގެ ގޮުތަގއި ހިމެނޭ  (ށ)  

ހައިސިއްޔަަތކުން ދަޢުވާެއއް ުކރުމަށް އެފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޮނުވައިފިނަމަ، 

 ދަޢުވާގެ ތެރެއިން އެ ޚަޞްމުެގ އެ ހައިސިްއޔަތު އިތުުރެވގެންދާނެއެވެ.

 

ރައްދު ދަޢުވާއާއި އިތުރު ދަޢުވާއާ 

ގުޅިގެން ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ 

 ޙުކުމްތައް 

1 ، ރައްދު ދަޢުާވއެއް ކަމަށްނުވާ ޙާލަތުގައި ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިތުރު ދަޢުާވއަކީ  (ހ)  .61

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއެްއ  156އަދި މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ދަުޢވާ ރައްުދވާ ފަރާތުން އެ އިުތރު ދަޢުވާގެ ، ކަމުގައިުނވާ ޙާލަތުަގއި

 ޙަވާލުވިކަން އަންގައިޭދ ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ

ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ އެފަރާތަކީ އެ އިުތރު ދަޢުާވ 

ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގަެއވެ. އަދި އެ ދަޢުާވއާ ގުިޅގެން ކުެރޭވ 

ޙުކުމެއްަގއި ކަނަޑއެޅޭ ކަންަތއްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން އެފަރާތުގެ މައްޗަށް 

 ުތގަެއވެ.ލާޒިމުވާނެ ފަރާތެްއގެ ގޮ

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިަޔަވއި އެނޫން  (ށ)  

މި ޤާނޫނުެގ ދިހަވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ަޣއިރު ާޙޟިރުގަިއ ، ޙާލަތެއްަގއި

ޙުކުމެއް ކޮށްފަިއވަނީ އިުތރު ދަޢުވާއެއް ކުރި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް 

ޙުކުެމއް ކޮށްިދނުމަށް އެދި އެ އިތުރު ދަުޢވާއާ ގުިޅގެން ، ކަމުގަިއވާނަމަ

 އެފަރާތަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އިތުރު ދަޢުވާއެްއ ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި  (ނ)  

 ކުރާ ފަރާތަށް ޙުކުމްކޮށްދިނުމަށް އެދެވޭނީ ކޯުޓގެ ހުއްދައާ ެއކުަގއެވެ.

ޙާޟިރުގައި ކޮށްަފިއާވ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޣައިރު   )1(   

 ޙުކުމުގަިއވާ އިލްތިޒާމުތައް އެފަރާތުން އަދާކޮށްފައިނުވުްނ؛

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފަރުވާ ނޫން  156މި ޤާނޫނުގެ   )2(   

 އެހެން ފަރުވާެއއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވުން.

ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ނޯޓިހެއް ހުށަހެޅުމަކާ  (ރ)  

 ނުލައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް އެދެިވދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ުޙކުމެއް ކޯަޓށް ކޮންމެ  (ބ)  

 ވަގުެތްއގަިއވެސް ބާޠިލު ނުވަަތ ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ 

ފަރާތަކަށް އިތުރު ދަޢުވާއެއްގެ 

ފޮނުވުމުގައި  ދަޢުވާ ފޯމު 

 ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތު 

1 ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެްއގެ ގޮތުަގިއ ނުހިމެނޭ ފަރާތަކަށް އިތުރު ދަޢުވާއެްއެގ  (ހ)  .62

 ދަޢުވާ ފޯމު ފޮނުވަންވާނީ އަްނނަނިވި ލިޔުންތަކާ ެއކީަގެއވެ.

 ދަޢުވާގެ ދިފާޢުގެ ފޯމު؛  )1(  

 ދަޢުވާއަށް ެއއްބަްސވާކަން ބަާޔންކުރާ ފޯމު؛  )2(   

 ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުްނ؛  )3(   

 މައްސަލަިއގައި އެހާތަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޔާންަތއް؛  )4(   

 ކޯޓުން އަންގާ އެނޫންވެސް ިލޔުމެއް.  )5(   

ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެްއގެ ގޮުތަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

ދަޢުާވގެ އެހެން ޚަޞްމުްނނަށް ކޯޓުން ދަށުން ފޮނުވާ ދަޢުވާ ފޯމުގެ ޮކޕީ، 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

އިތުރު ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން ދިފާޢު 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި 

 މައްސަލަ ހިނގާނެ ގޮތް 

1 އިތުރު ދަޢުވާއަކާ ުގޅިގެން ދިފާޢެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ މައްސަލަިއެގ  (ހ)  .63

 ގޮތުގެ އިރުޝާދު ކޯޓުން ޭދންވާނެެއވެ.ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ހިންާގނެ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިރުޝާދު ދިނުމުގަިއ، ީވވަރަުކން އަސްުލ  (ށ)  

ދަޢުވާއާއި އިތުރު ދަޢުވާތަްއ އެކުަގއި ހިންގޭނެ ގޮތެްއ ކޯޓުން 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.
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 ސާދަވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުން 

 

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި 

 މައްސަލަ ނިންމޭނެ ޙާލަތްތައް 

1 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާަޔތްކޮށް، ޯކޓަށް ހުށަހަޅާފަިއާވ ދަޢުވާައކާ  (ހ)  .64

ގުިޅގެން ނުވަތަ ދަޢުާވަގއި ހިމެނޭ ވަކި ބަޔަކާ ގުިޅގެްނ ޝަރީޢަތް 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ހިންގުމަކާ ނުލައި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ 

ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމައި، އެ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަޢުާވގެ ަބޔަާކމެދު ކޯޓަށް 

 ގޮތެއް ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާ ނުވަތަ ަމއްސަލަ، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެދިފަިއވާ ޮގތަށް   )1(   

 ނިމުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނެތްކަމުގައި ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވުން؛ ުނަވތަ

ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްަސލައިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް   )2(   

ދިފާޢުވެވިދާނެކަމުގެ ފުުރޞަތެއް ނެތްކަމުަގއި ކޯޓަްށ 

 ޤަބޫލުކުރެވުން؛ އަދި

ޝަރީޢަތް ހިންގަިއގެން ދަޢުވާއާމެދު ގޮތެްއ ކަނަޑއަޅަްނޖެހޭ   )3(   

 މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތްކަމުގަިއ ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

ބަލަމުންދާ ކޮންމެ ބާވަެތއްގެ މައްސަަލއެްއގަިއވެްސ، މި ބާބުގަިއާވ ކޯޓުން  (ށ)  

ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތް ހިންުގމަކާ ނުލައި، ދަޢުވާކުރާ ފަާރތާ ނުވަތަ 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ.

 

ޝަރިޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި 

 މައްސަލަ ނިންމުމުގެ އިޖުރާއަތު 

1 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ދަޢުވާ  (ހ)  .65

ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ުނލައި މައްސަަލ ނިންމުމަށް އެދި 

 ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ.

ދަޢުވާތަުކގަިއ، ޝަރީޢަްތ ހިންގުމަކާ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  (ށ)  

ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ 

 މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ.
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ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމުެގ އަުޑއެހުން  (ނ)  

އަމިއްލަ ތާވަލުކުެރވުމުން، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތަށް ނުވަތަ ކޯޓުެގ 

އިސްނެގުުމގެ މަތިން އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރާނަމަ ޚަޞްމުންނަށް އަުޑއެހުން 

އޮންނަ ތާރީޚާއި އެ އަުޑއެހުމުގައި ކޯޓުން ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ 

ކަންކަމުގެ ނޯޓިްސ، އަޑުއެުހން ބޭއްވުމަށް ާތވަލުކޮށްފަިއާވ ދުވަހުެގ 

 ެއވެ.(ސާދަ) ުދަވސް ކުރިން ދޭންވާނެ 14މަދުވެގެން 

 

1 ހެކި ހުށަހެޅުން  ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް އެދުނު ފަރާތް ފިޔަވަިއ  (ހ)  .66

އެ މައްސަަލއަށް ޖަވާބުދާރީާވންޖެހޭ އަނެއް ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން 

ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ައޑުއެހުން ބޭްއވުމުެގ މަދުވެގެްނ 

 ކުރިން ެއ ހެއްކެއް ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. (ހަތެއް) ދުވަސް 7

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ރައްދުަގިއ ޝަރީޢަތް  (ށ)  

ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް އެދުނު ފަރާތުން ކިތާބީ ހެކި 

(ތިނެއް)  3ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ މަދުެވގެން 

 ދުވަސް ކުރިން އެ ހެްއކެއް ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކަިއ އަުޑއެހުން  (ނ)  

ތާވަލުކޮށްފަިއވަނީ ކޯުޓގެ އަިމއްލަ އިސްނެގުުމގައި ކަމަްށާވނަމަ، ކިތާބީ 

ދުވެގެްނ ހެކި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަާރތްތަކުން އަުޑއެހުން ބޭްއވުމުެގ މަ

(ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން އެ ހެއްކެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، އެގޮތުްނ  7

ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ރައްދުގައި ެއއްވެސް ފަރާތަކުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން 

(ތިނެްއ) ދުވަްސ  3ބޭނުންވާނަމަ، ައޑުއެހުން ޭބްއވުމުގެ މަުދވެގެްނ 

 ކުރިން އެ ހެއްެކއް ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ.

     ދަޢުވާއާ ގުިޅގެން ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި މި މާއްދާގެ  (ރ)  

 (ނ) ގެ ދަށުން އަލުން ކޯޓަްށ ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި 

މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކޯޓަށް 

 ލިބިގެންވާ ބާރު 

1 އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމުމަށް   .67

ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުުމގަިއ، ދިފާޢު ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ ނުވަތަ 

 މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮުތގެ އިރުޝާދުަތއް ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ.
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 ފަނަރަވަނަ ބާބު 

 ތު އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަ 

 

މި ބާބުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ 

 ދަޢުވާތައް 

1 މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިްނ، އެ މައްސަަލއެްއގެ ވާޤިޢާތަާކމެދު ނުވަތަ  (ހ)  .68

        ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކާމެދު އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަުތގެ މަްއސަލަތަކަށް

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން އަަވސް ޙައްލެްއ 

 ހޯދުމަށްޓަކައި، މި ބާބުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.

 

މި ބާބުގެ ދަށުން ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ހުށަހަޅާނީ، ޚަޞްމުންގެ ދެމެދުގަިއ  (ށ)  

ޝަރުޢީ ކޯޓެްއގެ ނިންމުމެއް އިޚްތިލާފެއް އުފެދިފައިުނވާ، ެއހެންނަމަވެސް 

 ކަނޑައެޅިަފއި އޮންނަންޖެހޭ ފަދަ މައްސަލަތަކެވެ.

 

ޚާއްޞަ ދަޢުވާ ފޯމަކުން މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން 

1 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވއެްއ ހުށަހަޅަނީ، މި ބާބުަގއި ަބާޔންކޮށްފައިާވ  (ހ)  .69

ހުށަހަޅަންވާނީ، އިޖުރާއަތުެގ ދަށުން ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ ދަޢުާވއެްއ 

 އެކަމަށްޓަަކއި ކޯޓުން ކަނޑަައޅާ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކުރާ ދަޢުވާ ފޯމަކީ، މި ާބބުގެ ދަށުން  (ށ)  

ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފަިއާވ ފޯމެއް 

ކަންކަން ކަމުގަިއވާްނވާނެެއވެ. އަިދ އެ ފޯމުގައި އަންނަނިވި 

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެެވ.

 

 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓުން ެއަކމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން ބޭނުނާްވ   )1(   

 ސުވާލު؛ ުނވަތަ 

 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް ެއދޭ ފަރުވާާއއި، އެ ފަުރވާ ހޯދުމަށް   )2(   

 ކޮށްފައިވާ ދަުޢވާ ބިނާވެފަިއވާ ސަބަބުތައް؛

 

           ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކަމުގަިއވާަނމަ،ދަޢުވާކުރަނީ ވަކި   )3(   

 އެ ޤާނޫނެއް؛
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ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަްއޗަްށ ދަޢުވާކުރަނީ އެހެން ފަާރތެއް   )4(   

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަުމގަިއވާަނމަ، 

 އެފަރާތުގެ ހައިިސއްޔަތު.

 

1 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ރައްދުދިނުން  މި ބާބުގެ ދަށުން ކުރާ ދަޢުވާއެއްަގއި ދަޢުވާގެ ދިފާޢެއް ނުވަަތ ރައްދެއް ހުށައެްއ   .70

ނާޅާނެއެވެ. ޭއގެ ބަދަލުަގއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާގެ ލިޔުންތައް ލިބުމުން، 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން އެފަރާތުން  14

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ، އެ ލިޔުމުގައި ނެއެވެ. ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާ

އިންކާރުކުރާނަމަ އެކަާމއި، ަދޢުވާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ފަރުވާ ނޫން އެހެން 

ފަރުވާެއއް ހޯދުމަށް އެދޭނަމަ އެކަމާއި، އެ ފަރުވާައކީ ކޮބައިކަްނ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

 ރައްދުނުދިނުމުގެ ނަތީޖާ 

1 ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން  170މި ޤާނޫނުގެ   .71

ދަޢުވާއަށް ރައްދުދީފަިއ ނުވިނަމަވެސް ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތަށް މައްސަލަިއެގ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެވިދާެނއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޯޓުގެ ހުއްަދއާެއުކ 

އްސަލަިއގެ ަޝރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތަކުަގއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކަށް މެނުވީ އެ މަ

 ބައިވެިރއެއް ުނވެވޭެނއެެވ.

 

ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން 

މައްސަލަ ބެލުމަށް ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތުން އިޢުތިރާޟުކުރުން 

1 މައުޟޫޢީގޮތުން ދެފަރާތުން ދެބަސްވާ ކަންަތއްތަެކްއ ހިމެނޭ  (ހ)  .72

ދަޢުވާއަކަްށވުމުގެ ސަބަބުން ުނވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން މި ބާބުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖުާރއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުެގ ސަބަބުން 

ދަޢުވާލިބޭ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް 

ފަރާތުން އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ، އެފަރާތުން އެފަަދއިން އިުޢތިރާޟުކުރާ 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ދަޢުވާއަްށ  170ސަބަބުތައް، މި ޤާނޫނުގެ 

 ރައްދުދޭއިރު ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އިޢުތިރާޟުކޮށްފިނަމަ،  (ށ)  

 އެކަމާމެދު ކޯޓުން ގޮެތއް ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
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1 ޢާންމު އުސޫލުތައް ނުހިނގުން  މި ބާބުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ޙާަލތުގަިއ، ޢާންމު ދަޢުވާތަކާ ބެހޭޮގތުން މި ޤާނޫނުގައި   .73

ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި އުސޫުލތަކެއް ނުހިނގާނެެއވެ. އެގޮުތން، މި ޤާނޫނުގެ 

މި ބާބުގެ ދަށުން ކުރާ ދަޢުވާތަކުގެ ަމއްަޗކަށް އަންނަނިވި ބާބުތަކެްއ، 

 ނުހިނގާނެއެވެ.

 

 ؛]ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކުރާ ޙުކުމް[ދިހަވަނަ ބާބު  (ހ)  
 

 ؛]ދަޢުވާއަށް ެއއްބަސްވުން[އެގާަރވަނަ ބާބު  (ށ)  
 

 ؛]ދަޢުވާގެ ދިފާޢާއި ޖަވާބު[ބާރަވަނަ ބާބު  (ނ)  
 

 .]ހާމަކުރުންހެކި [އަށާވީްސވަނަ ބާބު  (ރ)  

 

ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެކި 

 ހުށަހެޅުން 

1 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން މި ބާބުގެ ދަށުން ދަޢުވާ ހުށަހަޅާއިރު ދަޢުވާާއގުޭޅ  (ހ)  .74

ކިތާބީ ހެކިވެސް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. އަދި އެފަރާތުން އެްއެވސް ޝަފަހީ 

 ބަޔާންކުރަްނވާެނއެވެ.ހެއްކެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންނަމަ، އެކަްނވެސް 

 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި، ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް  (ށ)  

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ، އެފަރާތުން ދަޢުވާ  (ނ)  

ހެކިވެްސ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުން ހުށަހަޅާއިރު، ކިތާބީ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެްއ 

ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުިވކަން އަްނގާ ލިޔުން 

 ހުށަހަޅާއިރު، އެކަްނވެސް ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ޢަމަލުކުރާނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (ނ) އާ އެްއގޮތަށް  (ރ)  

 އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކީގެ ކޮޕީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ ހެކީގެ ކޮޕީ މި މާއްދާެގ  (ބ)  

(ސާދަ) ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ ދަޢުވާކުާރ  14(ރ) ގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭތާ 

     ފަރާތަށް އިތުރު ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެފަދައިން ޢަމަލުކުރާނަމަ، 
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އެ މުއްދަތުގައި އެފަދައިން ހުށަހަޅާ އިތުރު ހެކީގެ ކޮޕީ، ދަޢުވާލިބޭ 

 ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 

(ބ) ގެ ދަުށން ހެކި ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އިތުރު ހެކި މި މާއްދާގެ  (ޅ)  

 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެޭވނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާ ެއްއވެސް ހެއްަކކަށް ޝަރީޢަތުގަިއ  (ކ)  

 ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

 

މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް 

 ކަނޑައެޅުން 

1 ލިޔުންަތކާއި ދަުޢާވ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންާގ ލިޔުމާއި، ދަޢުވާގެ  (ހ)  .75

ދަޢުވާއާެއކު ހުށަހަޅާ ހެީކެގ ލިސްޓު މައްސަލަިއގެ ަޚޞްމުންނަށް 

ލިބުމުން، މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތާ ގުޭޅގޮތުން ޚަޞްމުންނަށް 

ކޯޓުން އިރުޝާދު ދޭންވާެނއެވެ. އަދި މައްސަލައާމެދު ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ 

 އް ކަނޑަައޅަންވާެނއެވެ.ގޮތެ

 

ޚަޞްމުން އެފަދައިން އެދޭނަމަ ނުވަތަ އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަ، ޝަރީޢަތް  (ށ)  

އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެްނގޮްސ، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއާމެދު ކޯޓުން 

 ގޮތެއް ނިންމައި، ަމއްސަލަިއެގ ޙުކުމް ކުރަންވާނެެއވެ.

 

    ކޯޓަށް ދަޢުާވއެްއ ހުށަހެޅެނީ މި ބާބުގެ ދަށުން ކަމުަގިއވީނަމަވެްސ،  (ނ)  

މި ބާބުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއަކީ މި ބާބުަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ 

އިޖުރާއަތުެގ ދަށުން ހިންގޭެނ ދަޢުވާެއއް ނޫންކަމަށް ކޯަޓށް ފެނިއްޖެ 

ހިނދެއްގަިއ، އެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ހަތްވަނަ 

އަދި  ގެ ދަށުން ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނަޑއެޅިދާެނއެވެ. ]ދަޢުވާކުރުން[ބާބު 

 އެފަދައިން ކަނަޑއަަޅއިފިނަމަ، އެކަން ޚަޞްމުންނަށް އަންަގންވާނެެއވެ.
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 ތިންވަނަ ބައި 

 

 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ 
 

 ސޯޅަވަނަ ބާބު 

 

 މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމާއި ޓްރެކް ކަނޑައެޅުން 

 

 

 

 

ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް 

 ފޮނުވުން 

1 އުފުލޭ މަދަނީ ދަޢުވާތަކުގެ ތެެރއިން، ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތުން ދިފާޢު  ކޯޓެްއގައި  .76

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަަތކުެގ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި، ކޯޓުން އެ ަމއްސަލަ 

 ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް 

 ބެހިގެންވާ ބައިތައް 

1 މާއްދާެގ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް ފޮނުާވ ވަަނ  176މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .77

މައްސަލަތަކުެގ ޝަރީޢަތް ހިންގޭނީ، އަންނަނިވި ތިން ޓްރެކުންކުެރ 

 ޓްރެކަކުންނެވެ.

 

 ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް؛  )1(   

 އަވަސްިނޔާގެ ަމއްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް؛  )2(   

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކް.  )3(   

މައްސަލައެްއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ ޓްރެކް ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ  (ށ)  

 ކަނޑައަޅާީނ، މި ބާބުގައި ަބާޔންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުންެނެވ.

 

1 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް  ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުްނ ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ބަލާނީ، އަންނަނިވި  (ހ)  .78

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މައްަސލަތަކެވެ.

 

 300,000ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ދަޢުވާަގއި   )1(   

 (ތިންލައްކަ) ރުފިޔާއަްށވުރެ ަމދު؛ އަދި 

އެ މައްސަލަެއއްަގއި ޝަރީޢަުތން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ ބޮޑެތި   )2(   

 ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކެއް އެކުެލިވެގންނުވާ؛ އަދި 
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އެ މައްސަަލއެްއގަިއ ަވުގތީ ފަރުވާއަކަްށ އެދިފައިުނާވ   )3(   

 މައްސަލަތައް.

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުްނ ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ބަލާނީ އަންނަނިިވ  (ށ)  

 ބާވަތުގެ މަްއސަލަތަެކވެ.

ފަރުދުންގެ މެދުގައި ެވވޭ ެއއްބަސްވުންަތކުގެ ދަށުން ފަިއސާ   )1(   

 ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ދަޢުވާތައް؛

ފަރާތްތަކުން މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާިއ ިޚދުމަތް ލިބިގަންނަ   )2(   

ހުށަހަޅާ، މުދާ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަާރއި، އެނޫންެވސް ުމދާ 

 ނުވަތަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ަމއްސަލަތަްއ؛

އެކްިސޑެންޓްތަާކގުޅޭ ދަޢުވާތަްއ (ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާާއުގޭޅ   )3(   

 ؛ދަޢުވާތައް ނުހިމެނޭގޮތުން)

މިލްކުވެރިކަމާގުޅޭ މައްސަލަތައް (ނުއުފުލޭ މުދަލުެގ މުދަލުގެ   )4(   

 ؛މިލްކުވެރިކަމާުގޅޭ މައްސަލަަތްއ ނުހިމެނޭގޮތުން)

ކުއްޔަށްޫދކޮށްފަިއވާ ތަންަތނުގެ ުކއްާޔއި، ޑިޕޮޒިާޓއި،   )5(   

މަރާމާތާގުޅޭ މައްސަލަތައް (ދިރިއުޅުމަށް ކުްއޔަށްދޫކޮށްފަިއާވ 

ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު  ތަންތަން މަރާމާތުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން

 ހޯދުމުގެ ދަޢުވާ ނުހިމެނޭގޮތުން).

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިންވެްސ  (ނ)  

ދިރިއުޅުމަށް ކުްއޔަށްދޫކޮށްފަިއވާ ތަންތަނުން މީހުން ނުކުތުމަށް އަންާގ 

ލިބޭ އެންގުންތަާކ ުގޅިގެން ހުށަެހޅޭ މައްސަލަތަާކއި، ހަށިގަނޑަށް 

 އަނިާޔގެ ދަޢުވާތައް، ކުދި މަްއސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލަިއގެންނުވާނެެއވެ.

ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްެރކުްނ ބަލާ މައްސަލަެއްއގަިއ ހިމެނޭ ފައިސާެގ  (ރ)  

ޢަދަދަކީ، މި މާއްދާަގއި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ފަިއސާެގ ޢަދަދަށްުވރެ އިތުރު 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުަގިއ ޢަދަދެއް ކަމުގަިއވީނަމަވެސް، 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ  279ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ 

 ޓްރެކް 

1 އަވަސްިނޔާގެ ަމއްސަލަތަުކެގ ޓްރެކުން ބަލާނީ، އަންނަނިވި ބާވަުތެގ  (ހ)  .79

 މައްސަލަތަކެވެ.

 300,000ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ދަޢުވާަގއި   )1(   

(ެއއްމިލިއަން) ރުފިޔާާއ  1,000,000(ތިންލައްކަ) ރުފިޔާާއއި 

 ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ކަމުގަިއވާ؛ ނުވަތަ

(އެކެްއ) ދުވަަހށްވުެރ  1މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުން   )2(   

 އިތުރުނުވާނެކަމަށް ކޯޓަށް ފެްނނަ؛ ނުވަތަ 

ޝަފަހީ ހެއްކަީކ، ޚާއްޞަ ދެ ދާއިރާައކާ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ   )3(   

ގުޭޅގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހެއްކަށްެވފައި، ެއއިން ކޮންމެ ދާއިރާައކުްނ 

ކޮންމެ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅަނީ އެންމެ ޚަބީރަކު ކަމުަގިއވާ 

 މައްސަލަތައް.

އަވަސްިނޔާގެ މައްސަލަަތކުެގ ޓްރެކަކީ، މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުެގ  (ށ)  

މަރުޙަލާތަކަށް ވަުގތު ކަނޑައެޅިަފއިާވ، މައްސަަލއިގެ އެހެން އެންމެހައި 

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުެއހުން އެންމެ 

 ދުވަހަކުން ނިންމޭނެ ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ޓްރެކެެވ.

 

1 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް  ޓްެރކުން ބަލާނީ، އަންނަނިިވ ބާވަތުެގ ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ  (ހ)  .80

 މައްސަލަތަކެވެ.

 1,000,000ދަޢުވާަގއި ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު   )1(   

 (އެއްމިލިއަން) ރުފިާޔއަްށވުރެ ބޮޑު؛ އަދި 

ބޮޑެތި ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް އަދި/ނުވަތަ ވާޤިޢާތައް އެކުެލޭވ   )2(   

 މައްސަލަތައް.

) ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދަޢުވާގަިއ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

(އެއްމިލިއަން)  1,000,000ހޯދުމަށް އެދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ، 

   ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ ޢަދަދެްއ ކަމުގަިއވީނަމަވެްސ، އެ ަމއްސަލަައކީ، 

އެ މައްސަަލިއގައި ހިމެޭނ އެހެން ކަންކަުމގެ ސަަބބުން ކުދި 

މައްސަލަތަކުގެ ޓްެރކުން ނުަވތަ އަވަސްނިާޔގެ މައްސަލަަތުކގެ ޓްރެކުން 
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ނުހިންގޭނެ މައްސަލަތަކެްއ ަކމުގަިއވާނަމަ، ެއ މައްސަަލެއއް ބަލާނީ 

 ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުްނނެވެ.

ރެަކކީ، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ ަމރުޙަލާތަކަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓް (ނ)  

ވަގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިނުާވ، ޝަރީޢަތުގެ އެއް ައޑުއެހުަމށްވުރެ ގިނަ 

 އަުޑއެހުން ބާއްަވއިގެްނ، މަްއސަލަތައް ކުރިއަްށގެންދެވޭ ޓްެރކެކެެވ.

 

ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާ 

 ޢާންމު އުސޫލު 

1 މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ ޓްރެކް ކޯޓުްނ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވޭ  (ހ)  .81

    ވަނަ މާއްދާއާއި  178ކަނޑައަޅަްނވާނީ ީވވަރަކުން، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ ފައިސާެގ  180ވަނަ މާއްދާއާއި  179

 ޢަދަދާއި ޝަރުޠުތަކަށް ބިނާކޮށެވެ.

ޓްރެކަކުްނ މައްސަަލ  މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ވަކި  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  182ބެލުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންާވނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރުމަށްފަހުގައެެވ.

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅޭ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިްނ ފައިސާެގ  (ނ)  

ލަިއގެ ބާވަތަްށ ޢަދަދެއް ނުހިމެނޭ މައްސަލަތައް ފޮނުވާނީ، އެ މަްއސަ

ބަލައި، އެ މަްއސަލަެއއް ބެލުަމށް އެންމެ ެއކަށީގެްނވާ ޓްެރކުަކމަށް ކޯޓަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ޓްރެަކކަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ޢާންމު އުސޫލުން  (ރ)  

މައްސަލަިއގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިާސގެ ޢަދަދު ނިސްބަތްވާ ޓްރެްކ 

އެހެން ޓްރެކަކުން މައްސަލަ ބަލަންވާނީ، މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންެގ ނޫން 

 އެއްބަްސވުމާ ެއކުަގއެެވ.

 

ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމުގައި 

 ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

1 ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކަިއ މައްސަލަެއއް ފޮނުވާެނ ޓްރެކެްއ  (ހ)  .82

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.ކަނޑައެޅުުމގައި އަންނަނިވި ަކންކަމަށް ކޯޓުން 

 

 ފައިސާގެ ޢަދަދު؛  )1(   

 އެދޭ ފަރުވާގެ ާބވަތް؛  )2(   

 މައްސަލަިއގެ ވާޤިޢާތަާކއި، ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ހެކި؛  )3(   
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 މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ހިމެނިދާނެ ޚަޞްމުންގެ ޢަދަދު؛  )4(   

އެފަދަ ރައްުދ ރައްދު ދަޢުވާެއއް ހުށަހަޅާފަިއވާނަމަ އެކަން އަދި   )5(   

 ދަޢުވާއެްއަގއި އެދޭ ފައިާސގެ ޢަދަދު؛

 މައްސަލަިއގައި ހުށަހެޅިދާނެ ޝަފަހީ ހެކީންގެ ޢަދަދު؛  )6(   

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމެްއގެ ގޮތުަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތަަކށް   )7(   

 މައްސަލައިން އަސަުރކުރާނެ ނުވަތަ ކޮށްފާނެ މިންވަރު؛

 ޚަޞްމުންގެ ރަޢުޔު؛ އަދި   )8(   

 ޚަޞްމުންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ އިތުރު ކަންކަން.  )9(   

ދަޢުވާަގއި ނަގައިދިނުމަށް ެއދޭ ފައިސާގެ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުުމގަިއ  (ށ)  

 ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނުވާެނެއވެ.

 ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިނުވާ ޢަަދދު؛  )1(   

 އެދޭ ފައިސާ؛ އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮުތގައި ަނގަިއދިނުމަށް  )2(   

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު؛ އަދި   )3(   

 އަމިއްލަ އިހުމާލުން ލިބުނު ެގއްލުން.  )4(   

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް، އެްއ ދަޢުވާ ފޯމަކުން އެްއ ފަރާތަށްވުރެ  (ނ)  

ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ދަުޢވާުކރާ ޙާލަތުގަިއ، ހުށަހެޅިފަިއާވ ދަޢުވާައކީ 

ކަމުގަިއވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ތަފާތު ދެ ދަޢުވާއެއް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނަޑއެޅުުމގައި ކޯޓުން 

 ބަލާނީ، އެއިން ކޮންމެ ދަޢުާވައކީ ވަކި ދަުޢވާެއއްގެ ގޮުތގަެއެވ.

 

ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ދެވޭ 

 ނޯޓިސް 

1 މައްސަލަ ބަލާނެ ްޓރެކް ކަނަޑއެޅުމުން، މި ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން   .83

އެކަން އަްނގަިއ، މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމުގެ ނޯިޓްސ 

 ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ.

 

1 ޓްރެކް ބަދަލުކުރުން  މައްސަލަެއއް ބެލުމަށް ފުރަތަމަ ކަނޑަައޅާ ޓްރެކް، މި ޤާނޫުނގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ   .84

ދާއިރާގެ ތެރޭަގއި، އެހެން ޓްރެކަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެެއވެ. އެފަދައިން ޓްރެްކ 
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ބަދަލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މަްއސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ދެން ހިނގާނީ އެ ބަދަލުކުރެވުނު 

 ވާ އިުޖރާއަތެވެ.ޓްރެކަށް ކަނަޑއަޅާފައި 

 

 ސަތާރަވަނަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

 

1 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޭޅ  176މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .85

 ކޮންމެ މައްސަލައެްއގެ އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމެއް ބާްއވަްނވާނެެއވެ.

ބޭނުމަކީ، މައްސަލަާއގުޅޭ އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުގެ  (ށ)  

 ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަަލއިަގއި ކުރިއަށްދާނެ ގޮެތއް ކަނަޑއެުޅމެވެ.

މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ޚަްޞމުން ބޭނުންވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ   )1(   

 ސާފުކުރުން؛

ކޯޓުން ބޭރުގައި ަމއްސަލަ ޙަްއލުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަަމށް   )2(   

 ކަނޑަައޅަިއ، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް މަޑުޖައްސާލުްނ؛ ވަގުތު

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ، އެަކން   )3(   

 ކަނޑައެޅުްނ؛

މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނުވާނަމަ، މައްސަލަ ހިންގާެނ   )4(   

 ޓްރެކް ކަނަޑއެޅުން.

 ކުިރއަްށގެންދާނީ ފަނޑިޔާރެވެ.އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން  (ނ)  

އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމުަގއި، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުާރ ކަންކަން  (ރ)  

ޚަޞްމުންގެ ކިަބއިން ފަނޑިާޔރު ސާފުކޮށް، ަމއްސަލަ ކުިރއަށްގެންދާެނ 

 ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 

 އެދުން ޙައްލުކުރަން 

1 އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމެްއަގއި، ަމއްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް ކޯުޓން ބޭރުގައި  (ހ)  .86

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރުުމގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދެވިދާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުުމެގ  (ށ)  

ފުރުޞަތަކަށް ޚަޞްމަކު އެދިއްޖެނަމަ، އެފަދައިން ކޯޓުްނ ބޭރުގަިއ 
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(ތިރީސް) ދުވަުހގެ މުއްަދތެއް ކޯޓުްނ  30މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަަކއި 

ސަަލ ދޭންވާނެއެެވ. އަދި ިމގޮތުްނ ދެވޭ މުއްދަަތކީ ޤަޞްދުަގއި މައް

ލަސްކުރުމަށް އެ ަޚޞްމަުކ ބޭނުންކުރާނެ މުއްދަތެްއ ނޫންކަން 

 އެކަީށގެންވާ ސަބަާބއެކު ކޯޓަްށ ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުެގ  (ނ)  

 ފުރުޞަތު ކޯޓުން ދިނުމާއެކު، އެ ފުރުޞަތު މައްސަލައިގެ ަޚޞްމުންނަށް 

ދެވިފަިއވާކަން ކަނޑައަަޅއި، އެ ކަުމގެ ނޯޓިސް ެއފަރާތްތަކަށް 

ދޭންވާނެއެެވ. އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައި ަމއްސަލަ ޙައްުލކުރުމުގެ މަރުޙަާލ 

ނިމެންދެން ޝަރީޢަތުގެ އެއްެވސް މަރުޙަލާއެއް ކުރިއަށްނުެގންދެވޭނެކަްނ 

 ކަނޑައަަޅއި، އެފަދައިން އަމުެރއް ނެރެންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަްއސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ދީަފއިވާ މުއްދަތުަގިއ  (ރ)  

       މައްސަލަ ޙައްލުކުެރވިދާނެަކމަށް ޚަޞްމުންނަށް ނުފެންނަނަމަ، 

 އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަްށ އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް  (ބ)  

 އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްެދވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ުނވަތަ (ބ) ގެ ދަށުން ކަނަޑއެޅޭ ުމއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ  (ޅ)  

މައްސަލަ ޙައްލުކުެރިވއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޙައްލުނުކުެރިވއްޖެނަމަ، ދަޢުވާކުާރ 

 ފަރާތުން އެކަން ކޯޓަށް އަްނަގންވާނެެއވެ.

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙަްއލުކުރެިވއްޖެކަން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަށް  (ކ)  

އަންަގއިފިނަމަ، ކޯޓަށް ހުށަެހޅިފައިވާ ަމއްސަލަ ބާޠިލުކޮްށ، ެއކަން 

 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓުން އަންގަންވާެނެއވެ.

ލަ މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، މައްސަ (އ)  

ޙައްލުކުރެިވއްޖެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކޯޓަްށ އަންގާަފއިނުވާނަމަ، އެ މައްސަލަެއްއ 

ކުރިއަްށގެންދިޔުމުަގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިތުރު އިރުާޝދު ކޯޓުން 

 ދޭންވާނެއެެވ.

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
128 

ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ 

 އެދުން ޙައްލުކުރުމަށް 

1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ބޭރުަގއި މައްސަަލ  186މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .87

ޙައްލުކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި، ޯކޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމުެގ 

ފުރުޞަތަކަށް މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމެއްަގިއ 

 އެދެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ޚަްޞމުން އެދޭ  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގަިއ  178ޙާލަތުގައި، އެ މައްސަލަައކީ، މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކުރާފަދަ މައްސަލަެއއްަނމަ، އެ މައްސަަލއެްއ، މި ޤާނޫނުގެ 

ަގިއ ބަޔާންކުރާ  ]މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ[އަށާރަވަނަ ބާބު 

އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ޙައްުލކުުރމަށް ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަފނޑިޔާރަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްާދގެ ދަށުން މައްސަލަެއްއ  (ނ)  

ޙައްލުކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ފަނޑިޔާރު ނިންމަންވާނީ، އަންނަނިިވ 

 ތްކުރުމަށްފަހުގަެއވެ.ކަންކަމަށް ރިޢާޔަ

 

 މައްސަލަިއގެ ބާވަތް؛  )1(   

 މައްސަލަ ބިނާވެފަިއވާ އަާސްސ؛  )2(   

ދަޢުވާކުރުމުގެ ކުރިްނ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް   )3(   

 މަސައްކަތްކޮށްަފއިވާނަމަ، އެަކން؛

 

 ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުެރވޭ ަވގުާތއި ޚަރަދު؛  )4(   

ނިމުމަކަށް ނައިސް ލަސްވެގެން ހިނަގއްޖެނަމަ  މައްސަލަ   )5(   

 ދަޢުވާއަށް ކުރާނެ ައސަރު.

 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ ދަށުން މައްސަަލ  (ރ)  

 ޙައްލުކުރުމަށް ފޮނުވަިއގެންނުާވނެއެވެ.

 

މައްސަލަިއގައި ވަގުތީ އަމުަރކަށް އެދިފައިވުާމއެުކ، މައްަސލަ   )1(   

ޙައްލުކުރަން ފޮނުވުުމގެ ަސބަބުން މައްސަލަ ލަސްެވެގން 

ހިނގައްޖެނަމަ، މައްސަލަިއގެ ެއއްެވސް ޚަޞްމަަކށް 
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އިއާދަނުކުެރޭވވަރުގެ ގެއްލުމެްއވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ުނވަަތ 

  ޤަބޫލުކުރެވުން؛އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަަމށް

ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓުން ބަލައި ޙުކުމެއް ކުރަންޖެހޭ އަދި އެ މަްއޗަށް   )2(   

ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާ ނިންމުމެއް އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަަމށް 

 ޤަބޫލުކުރެވުން؛

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފަިއވާ ޚުޞޫާމތަށް   )3(   

މައްސަަލިއގެ ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އޮްތ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، 

ގުޅުމަށް ބަލައި، އެއް ަޚޞްމަކަށް އަނެއް ޚަޞްުމގެ މަްއަޗށް 

ބާރުފޯރުވިދާނެތީ، ެއކަށީެގންވާ ގޮެތްއގައި ަމްއސަލަ 

 ޙައްލުކުރެވިދާެނކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުން؛

މައްސަލަިއގެ ދަޢުވާއަކީ ފަިއސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފިައާވ   )4(   

 ދަޢުވާއަކަްށވެފަިއ، ދަޢުވާ ރަްއދުވާ ފަރާތް އިފްލާްސކޮށްފަިއުވން.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޯޓު މަރުޙަލާގަިއ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމުެގ  (ބ)  

ފުރުޞަތު ކޯޓުން ދިނުމާއެކު، އެ ފުރުޞަތު މައްސަލައިގެ ަޚޞްމުންނަށް 

ދެވިފަިއވާކަން ކަނަޑއަަޅއި، އެކަމުގެ ނޯޓިސް ެއފަރާތްތަކަށް 

ކުރުމުެގ މަްއސަލަ ަޙއްލު[ދޭންވާނެއެެވ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ އަށާަރވަނަ ބާބު 

ގެ ދަށުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމެންދެން  ]މަރުޙަލާ

ޝަރީޢަތުގެ ެއްއވެސް ަމރުޙަލާއެއް ކުރިއަށް ުނެގންދެވޭނެކަން 

 ކަނޑައަަޅއި، އެފަދައިން އަމުެރއް ނެރެންވާނެެއވެ.

   މި މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ފޮުނވާ ޙާލަތުގައި، (ޅ)  

އެ މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން ދެން ހިނގާނީ މި ޤާނޫނުގެ އަށާރަވަނަ 

 ގައި ބަޔާންކުރާ ިއޖުރާއަތެވެ. ]މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުެގ މަރުޙަލާ[ބާބު 

 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ބޭނުންނުވާ 

 ޙާލަތުގައި ޓްރެކް ކަނޑައެޅުން 

1 ބޭނުންނުވާކަމަށް އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމެްއގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން  (ހ)  .88

ޚަޞްމުން ބުނެފިނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް ބަލާނެ ޓްރެކް 

ކަނޑައެޅުމަށްަޓކަިއ، މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނާ ފަނޑިޔާުރ 

 މަޝްވަރާކުރަންވާެނއެެވ.
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރެކް ކަނޑައެޅުުމގަިއ، އެކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  (ށ)  

 ކޯޓުން ސާފުކުރަންވާނެެއވެ.ޚަޞްމުންގެ ކިބައިން 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، މައްސަލަ  (ނ)  

ބަލާނެ ޓްރެކެއް ކަނަޑއެޅޭ ިމންވަރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، 

އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުުމގައި ެއ މައްސަލަ ބަލާނެ ޓްރެެކއް ކޯޓުން 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ ދަުށން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހުގަިއވެސް،  (ރ)  

މައްސަލަ ބަލާނެ ޓްރެެކއް ަކނޑައެޅުމުެގ ކުރިން، އިތުުރ މަޢުލޫމާތު 

ބޭނުންވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމުަގިއ 

ލޫމާތު މައްސަލަިއގެ ޓްރެކް ކަނަޑއެޅުމުގެ ބަދަލުަގއި، އިތުުރ މަޢު

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ ފޯމު  189ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫުނގެ 

 ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

 

ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު 

 ސާފުކުރުން 

1 ަވނަ މާއްދާގެ  186އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން ބޭްއވުމަށްފަހު މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .89

ދަށުން މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު މައްސަލަ 

  ަވނަ މާއްދާގެ  188ޙައްލުނުވާ ޙާލަތްތަުކގަިއ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

(ރ) ގެ ދަށުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ 

ޙާލަތެއްަގއި، މައްސަލަ ބަާލނެ ޓްރެކް ކަނޑަެއޅުމަށްޓަަކއި، ޓްރެްކ 

ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމެއް މައްސަލަިއެގ 

 ޚަޞްމުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެެވ.

ޯކޓުން ފޮނުވާ ފޯމު ފޮނުވާއިރު، އެ މައްސަަލ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

ބަލާނެ ޓްރެކެއް ަވގުތީގޮުތން ކޯޓުން ކަނޑައަޅަްނވާެނއެވެ. އަދި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާްނކުާރ ނޯޓިހެއް އެ ފޯމާއެކު ހިމަނަންވާނެެއވެ.

ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ   )1(   

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތު؛ފުރިހަމަކުރުމަށް 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންޖެހޭ   )2(   

 ކޯޓުގެ އެޑްރެްސ؛
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ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލއަީކ، އަަވސްނިާޔގެ މައްސަލަަތކުެގ   )3(   

ޓްރެކް ނުވަތަ ބޮޑެތި ަމއްަސލަތަކުގެ ޓްރެކުން ބަލަންޖެހޭފަދަ 

ހުށަހަޅާ ފޯމު ވަކި ތާރީޚެއްގެ ުކރިން  މައްސަލަެއއްނަމަ މައްސަލަ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރުން.

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބޔާންކުރާ ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް ފޮނުވުމުން،  (ނ)  

އެ ނޯޓިހުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންަތއް ކޯޓަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ގެ ދަށުން ފޮނުވާ ނޯޓިހުގައި ވަގުީތގޮތުްނ މައްސަލަ  މި މާއްދާގެ (ހ)  (ރ)  

ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވަނީ ައވަސްނިާޔގެ މައްސަލަަތކުގެ ްޓރެކުންނަމަ، 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަްއ 

(ސާދަ) ުދވަހުގެ ތެރޭަގިއ،  14އެފަރާތްތަކަށް ނޯޓިސް ލިބޭތާ ގިނަެވގެން 

އްސަަލ ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވަނީ ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަުކެގ ނުވަތަ މަ

(އަށާވީސް) ދުވަުހެގ ތެރޭގައި  28ޓްރެކުންނަމަ، ގިނަެވގެން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަަލ ބަލާނެ ޓްރެކެއް ޯކޓުން ަކނޑައަޅާނީ،  (ބ)  

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކު މަްއސަލަ ބަލާނެ ޓްރެކް ކަނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ  (ޅ)  

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، މައްސަަލ 

ބެލުމަށް އެންމެ އެކަީށގެންާވ ޓްރެކެްއ ކޯޓުން ކަނޑަައަޅއި މައްސަަލ 

 ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެެއވެ.
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 އަށާރަވަނަ ބާބު 

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

  

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

 ފެށުން 

1 މި ބާބުގެ ދަށުން ކޯޓު މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް  (ހ)  .90

ތާވަލުކޮށް، ނިންމުމާއެކު، އެ މައްސަަލއެއް ވީ އެންމެ ައވަހަްށ 

 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް އެކަމުގެ ނޯޓިސް ދޭންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ދޭ ނޯޓިހުަގއި، ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުްނ  (ށ)  

      ބޭއްވޭނެ ތާރީާޚއި ަގޑި ބަާޔންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި، ެއ ތާރީޚަކީ، 

ޙައްލުކުރަން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ  187މި ޤާނޫނުގެ 

(ހަތެއް) ދުވަހަށްވުރެ ފަހުގެ  7ފޮނުވުމަށް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތާރީޚެއް ކަމުަގއި ެވގެންނުވާެނއެވެ.

 

ހެޔޮ ނިޔަތުގައި މައްސަލަ 

 ޙައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރުން 

1 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުން މި ބާބުގައި ބަޔާްނކުރާ މައްސަލަ ަޙއްލުކުރުމުެގ  (ހ)  .91

މަރުޙަލާގައި ަބއިވެިރވާންވާނީ ހެޔޮ ނިޔަތުަގއި، ދެފުށް ފެްނނަ ގޮތަށް، 

 އަދި، މައްސަަލއަށް ޙައްެލއް ހޯދުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާއެކުގަެއވެ.

 

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންގެ ެދމެދުގައި މަްޝވަރާ ކުިރއަށްެގންދިޔުމަށް  (ށ)  

 ފަނޑިޔާރު އެހީތެރިވެދޭްނވާނެެއވެ.

 

ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ މައްސަލަ 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން 

1 މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދާނީ، ނުރަސްމީ  (ހ)  .92

 ބައްދަލުވުންތަެކއްގެ ގޮުތގަެއވެ.

 

ފަނޑިޔާރު ކަނަޑއަާޅ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމަކަްށވެްސ ޚަޞްމުން  (ށ)  

ސަބަބެއް ނެތި ޙާޟިރުވާންވާެނއެވެ. އެްއެވސް ޚަޞްމަކު މަޤުބޫލު 

ބައްދަލުވުންތަކަށް ޙާޟިރުނުެވއްޖެނަމަ ބެލެވޭނީ، މައްސަލަ ޙައްލުކުރަްނ 

ބޭނުންނުވަނީ ކަމުަގއެވެ. ައދި އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި، ެއ ހިސާބުން 

 މައްސަލަ ޙައްލުކުރުުމގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް ގެންނަންވާނެއެެވ.
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މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެީހތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި މި މާްއދާގެ ދަށުން  (ނ)  

ބާއްވާ ަބއްދަލުވުންތަކަްށ ޚަޞްމުންނަށް އިތުރު ފަރާތްތަކެްއ 

           ޙާޟިރުކުރެވިދާނެެއވެ. ެއހެންނަމަވެސް، އެފަަދ ފަރާތްތައް 

އެފަރާތްތައް އެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ގެަނުއމަށްޓަކައި ހިނގާ ޚަރަދަކީ 

ގެނައުުމގެ ކުރިން، ގެންަނ ފަރާތުން ދައްކަން އެއްބަސްވެފަިއާވ 

ޚަރަދުތަކަކަށް ވާްނވާނެެއވެ. އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށް ކޮންމެ 

ޚަޞްމަކުވެސް ޒިންމާވާނީ ައމިއްލައަށެވެ. މަޝްވަާރއަށް ޙާޟިރުވުމަްށ 

ލާޒިމުކަމެްއ އަންގާ ފަރާތްތަކުން ޙާޟިުރވުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ނޫނެވެ.

 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ޚަޞްމުންނާ ދޭތެރޭ ފަނޑިޔާރު  (ރ)  

ޢަމަލުކުރަންވާނީ އިންޞާފުވެިރކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކުަގެއވެ. އަދި ކޮންމެ 

ޚަޞްމަކަށްވެސް އެފަރާތުެގ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ އެކަށީގެްނާވ 

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

 

ޢާންމު އުސޫލުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ބައްަދލުވުންތައް  (ބ)  

ކުރިއަްށގެންދަންވާނީ ހުރިހާ ބައިވެރިްނގެ ޙާޟިރުަގެއވެ. އެެހންނަމަވެސް، 

ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ހުރިހާ ބައިވެރިން ޙާޟިުރކުރުމަކީ ުކރެވޭނެކަމެްއ 

ކަމުަގއިނުވާނަމަ، ކަމުގައިުނވާނަމަ ނުވަތަ އެއީ އެންމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮތް 

 ޚަޞްމުންގެ ރުހުމާއެކު، މުާއޞަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރެވިދާނެެއވެ.

 

މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

 ނިމުމަކަށް އައުން 

1       މައްސަލަެއއް ޙައްލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގިއ  (ހ)  .93

މައްސަލަ ޙައްުލކުރުމުގެ މަރުޙަާލ އެ މައްސަަލއަށް ަޙއްލެއް ހޯދިްއޖެނަމަ، 

ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. އަދި މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތުގެ ެތރޭގައި އެ މައްސަަލއަށް ޙައްެލއް ނުހޯދި، 

އެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަެވސް، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުުމގެ މަރުޙަލާ 

 ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
134 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ އިތުރުްނ އަންނަނިިވ  (ށ)  

ޙާލަތްތަކުގަިއވެްސ މައްސަަލ ޙައްލުކުރުުމގެ މަރުޙަލާ ނިމުމަކަށް 

 ގެނެވިދާނެެއވެ.

 

މައްސަލަ ޙައްުލކުރުމުގެ މަުރޙަލާ ކުރިއަްށގެންދަން ޚަޞްމަުކ   )1(   

 ބޭނުންނުވުން؛

 

ޚަޞްމަކު ބައްދަލުވުންަތކަްށ މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެތި   )2(   

 ޙާޟިރުނުވުން؛

މައްސަލަ ކުރިއަށްާދގޮތަށް ބަލާއިރު، ކަނަޑއަޅާަފއިވާ މުއްދަުތެގ   )3(   

ތެރޭގައި ަމއްސަލައަްށ ެއކަީށގެންވާ ަޙއްލެްއ ލިބިދާނެކަމަށް 

 ފަނޑިޔާރަށް ނުފެނުން.

 

1 ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުން  އެްއކޮށް ޙައްުލވެއްެޖނަމަ، ނުވަަތ ޚަޞްމުންގެ މެދުގަިއ އޮތް ުޚޞޫމާތު  (ހ)  .94

އެއިން ބަެއއް ޙައްލުެވްއޖެނަމަ، ލިޔުމުންވެވޭ ޞުލްޙައިެގ 

 އެއްބަްސވުމެްއގައި ޚަޞްމުން ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ އެުކގައި ނުވަތަ ެއިއން ބައެއް  (ށ)  

ޞުލްަޙއިގެ އެއްަބސްވުމުަގިއ ޙައްލުވާ ޙާލަތުަގއި ޚަޞްމުންގެ މެދުގައިވާ 

ސޮއިކުެރވުމާެއކު، އެ މައްސަލަ އެްއކޮށް ނުވަތަ މަްއސަލަިއގެ އެ ބަޔާމެދު 

ގޮތެއް ކަނަޑއެޅި ނިމުނީއެވެ. އެއަށްފަހު އެ މައްސަލަ ދެން ކޯޓަކަްށ 

 ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ.

ަޚޞްމުންނަށް ޞުލްޙައިގެ އެއްބަްސވުމުަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން  (ނ)  

ސާފުވެފަިއވާކަން ފަނޑިޔާުރ ޔަޤީންކުރަންވާނެެއވެ. ޞުލްޙައިެގ 

އެއްބަްސވުން ެއކުލަވާލުުމގައި ފަނޑިޔާރު ޚަޞްމުންނަށް އެހީތެރިވެދިން 

ނަމަވެސް، ެއއްެވސް ޚަޞްމަުކ ޤަބޫލުނުކުރާ އިލްތިޒާމެއް ޭއނާގެ ރުހުމާ 

 ވެ.ނުލައި، އެ އެއްބަްސވުމަށް ިއތުރުކޮށްގެންނުވާެނއެ

ޞުލްޙައިގެ އެއްބަްސވުމުން ޙައްލުވަނީ މައްސަލަިއގެ ބަެއްއ  (ރ)  

ކަމުގަިއވާނަމަ، ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާ ބަިއގެ ތަފްޞީލުތަްއ ބަޔާންކުާރ 
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ލިޔުމެއްަގއި ޚަޞްމުން ސޮއިުކރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްިތޔާރު ފަނޑިޔާރަްށ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

1 މައްސަލަ ޙައްލުނުކުރެވުން  މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ަކނޑައަޅާފަިއވާ ުމއްދަތުަގިއ މައްސަލަ  (ހ)  .95

ޙައްލުނުކުރެިވއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓްރެކް ކަނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ 

ލަސްނުކޮށް އެ މައްސަަލ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި 

މަ، މައްސަލަިއގައި ޙައްެލއް ލިބުނީ މައްސަލައިގެ ެއއްބަޔަށް ކަުމގަިއވާނަ

ވަނަ މާއްާދގެ (ރ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުމާއެކު،  194މި ޤާނޫނުގެ 

މައްސަލަިއގެ ބާކީ ަބއި މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ޓްރެކް ކަނޑަެއޅުމަށްޓަކަިއ 

 ލަސްނުކޮށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި ބާބުގެ ދަށުން މައްސަަލ ޙައްލުނުކުރެިވއްޖެ ޙާލަތެްއަގިއ، މައްސަލަ  (ށ)  

ޙައްލުކުރުމުގެ މަރުޙަާލގައި ެއްއވެސް ފަރާތަކުން ދީފަިއވާ ަބާޔނެއް ނުވަތަ 

މަޢުލޫމާތެއް، އެފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޝަރީޢަތުގައި ހެްއކެްއގެ ގޮުތަގިއ 

 ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

 

 ނަވާރަވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ޢާންމު އުސޫލު 

 

1 ޝަރީޢަތް ހިންގުން  ކަނޑައެިޅގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތުގައި މި ޤާނޫނުގައި  (ހ)  .96

މެނުވީ، މަދަނީ މައްސަލަތަކުެގ މައްޗަށް، މި ބާބުގައި ކަނޑައަޅާަފއިާވ 

 ޢާންމު އުސޫލުތައް ހިނގާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ ވިހިވަަނ  (ށ)  

ަގއި  ]ބޮޑެތި މައްސަލަތަުކގެ ްޓރެކްކުދި، ައވަސްނިާޔގެ ައދި [ބާބު 

ބަޔާންކުރާ ޓްރެކްތަކުން މަްއސަލަ ބެލުމުގައި، މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކުރާ 

އިޖުރާއަތުތަކަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކޯޓަްށ 

 ގެނެވިދާނެެއވެ.
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1 ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް  ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާހާ ހިނދަކު، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެެހން ގޮތަކަށް   .97

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަަދނީ މައްސަލަތަކުެގ ޝަރީޢަތްތައް ކުެރވޭނީ ދިވެިހ 

 ބަހުންނެވެ.

 

1 މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް  މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ައޑުއެުހންތައް ބެހިގެންވަނީ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރީެގ  (ހ)  .98

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގެ ައުޑއެހުންތަކުެގ މަރުޙަލާގެ އަުޑއެހުންތަކާއި 

މައްޗަށެެވ. ެއއިން ކޮންމެ މަރުޙަލާއެްއގެ ައޑުއެހުމަީކވެސް، މި ޤާނޫނުގައި 

އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއނުވާހާ ހިނދަކު، ޚަޞްމުން އަދި/ނުވަަތ 

 ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އަުޑއެުހންތަކެކެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަާލގެ އަންނަނިވި ައޑުއެހުންތަްއ، ޝަރީޢަތްކުރާ  (ށ)  

 މަޖިލީހުން ބޭރުގައި، ނުރަސްމީ ސިފައެްއގައި ކުރިއަްށގެންދެިވދާނެއެވެ.

 އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުން؛  )1(   

 ޚަޞްމުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް ބާއްވާ ައޑުއެހުން؛  )2(   

 ބަްއދަލުވުންތައް؛މައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ   )3(   

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މުރާޖަޢާ ހިންގުމަށް ބާއްވާ އަުޑއެހުން.  )4(   

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  (ނ)  

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ 

ަޚޞްމުން އަދި/ނުވަަތ މަރުޙަލާގެ ައޑުއެހުންތައް ކުިރއަށްގެންދަންވާނީ 

ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރާ އެްއ 

 ޙާޟިރެއްަގއި އަދި އެއް މަޖިީލހެއްަގއި ތިބެގެންނެވެ.

 

އަޑުއެހުންތައް ތާވަލުކުރުމާއި 

 ފަސްކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

1 މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ އަުޑއެހުންތައް ބާއްވަްނވާނީ، ދުރާލާ  (ހ)  .99

 ތާވަލުކުެރވިގެންެނވެ.

މައްސަލަެއއްގެ އެްއވެްސ މަރުޙަލާއެއްގެ އަުޑއެހުމެްއ  (ށ)  

ތާވަލުކޮށްފަިއވަނިކޮށް، ަމްއސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ެއ އަޑުއެހުން 

ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ، އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިާވ 
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ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ ައޑުއެހުމެއް ސަބަބަކީ، ކޯޓަށް ބަލަިއގަނެވޭ ސަބަބެއް 

 ފަސްކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޯކޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ައޑުއެހުމެއް ފަސްކޮށްެދވޭނީ، އެ އަުޑއެހުން  (ނ)  

ފަސްކުރަންއެދޭ ސަބަބަކީ ެއ ޚަޞްމުގެ ބާރު ނުފޯރުވޭފަދަ ކަމެއްެގ 

 ކަމުގަިއވާ ޙާލަތުަގއި ެއކަންޏެވެ.ސަބަބުން މެދުވެރިވިކަމެއް 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ައޑުއެހުމެއް ފަސްކޮށްފިނަމަ، އެ އަުޑއެހުން  (ރ)  

ފަސްކުރެވުނު ސަބަބު ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށްފައި އޮންނަްނާވނެއެވެ. އަިދ 

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ނިމި، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި، 

 ފަސްކުރި ފަސްކުުރމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެެއވެ.އަުޑއެހުން 

އެްއވެސް ޚަޞްމަކަށް މަްއސަލައެްއގެ ައޑުއެހުން ފަްސކޮށްދެވޭނީ،  (ބ)  

ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާާއއި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ހިމެނޭޮގތުން ޖުމްލަ 

 (ތިނެއް) ފަހަރަށްވުރެ ގިަނނުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ. 3

 

ވަކި ޓްރެަކކަށް ކަނަޑއެިޅފައިވާ ޚާްއޞަ އިޖުރާއަުތގެ ދަށުން  (ހ)  .200 ދިފާޢު ހުށަހެޅުން ދަޢުވާއާއި 

މައްސަލަިއގެ ލިޔެިކޔުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފުރިހަމަކޮށް ނިމިފައިާވ 

މައްސަލަތައް ފިޔަަވއި އެހެން މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ޢާންމު 

ގެ މަްއޗަށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ދަޢުާވ، ގޮތެްއގަިއ ފަށާނީ، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތު

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އޭނާގެ  (ށ)  

 ދިފާޢު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ހެކި ހާމަކުރުމާއި ހެއްކާގުޅޭ 

 އުސޫލުތައް 

އެ ދަުޢވާ ސާބިތުކުރުމަށް ހުަށހަޅާ ހެކި، މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާއިރު،  (ހ)  .201

އެ ދަޢުވާއާެއކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުވާލިބޭ 

ފަރާތުން އޭނާގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާއިރު، އެ ދިފާޢު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކަިއ 

 ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ހިނގާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ހަތަުރވަނަ ބަިއ  (ށ)  

"ހެއްކާބެހޭ" ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުާރއަތުތަާކ އެއްގޮްތާވ 
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     ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ހެިކ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަަމލުކުރެވޭނީ، 

އުސޫލުތަާކ މި ޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ ބައި "ހެއްކާބެހޭ" ގައި ބަޔާންކުރާ 

 އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ހެއްކާބެހޭ އުސޫލުތަުކގެ އިުތރުން، ހެކި  (ނ)  

ބަލައިގަތުމާިއ، ހެކި ަވޒަންކުުރމާއި، ކަމެއް ސާބިުތކުރުމަށް ހެކި ބޭނުންވާ 

ނިސްބަތާއި، އެނޫންެވސް ހެއްކާ ގުޭޅގޮތުން ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ 

ަފިއވާ އުސޫލުަތއް، އެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުާރ ނިސްބަތަށް ކަނޑައަޅާ

 މަދަނީ ދަޢުވާތަކުގެ މައްޗަށް ިހނގާނެެއވެ.

 

ވަކި ޓްެރކެްއަގއި ހެކިބަސް ެނގުމަށް ަވކި އުސޫލެއް ކަނަޑައޅާ ޙާލަތުަގއި ފިަޔވަިއ   .202 ހެކިބަސް ނެގުން 

ޢަމަލުކުރާނީ، މި މާއްދާގައި އެނޫން ޙާލަތްތަކުގަިއ، ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުމެްއގަިއ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގަންޖެހޭ  (ހ)  

ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެ ހެކީންެގ ހެކިބަސް ނަގަްނވާނީ، ޢާންމުކޮށް 

 ހުޅުވާލެވިަފއިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި، ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުމަކަށް

 އެ މީހުން ޙާޟިރުކޮށް، ހުަވއި މަތީގައި އެ މީހުންނާ ުސވާލުޮކށްގެންނެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެްއގައި ިފޔަަވއި ޝަރީޢަތުގެ އެހެން މަރުޙަލާއެްއގަިއ  (ށ)  

ހެކި ހުށަހަޅާނަމަ، ޢާންމު އުސޫލުން އެ ހެކި ހުށަހަޅާނީ، ހެކިބަސްދޭ 

އެފިެޑވިޓް ހުށަހެޅުމަށް  ފަރާތުގެ ބަޔާން ހުށަހަޅަިއެގންނެވެ. އަދި

ހުއްދަކުރާ ޙާލަތުަގއި، ނުވަތަ އެފިޑެިވޓް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ޤާނޫނަކުން 

 ލާޒިމުކުރާ ޙާލަތުގަިއ، އެިފޑެިވޓް މެދުވެރިކޮށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހެކިބަސް ދޭނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޙާޟިުރކުރާ ހެކީންނެވެ.  (ނ)  

ފަރާތުން ޙާޟިރުކުރާ ހެކީންނާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ސުވާލުކޮްށ ދަޢުވާކުރާ 

ެއގްޒެމިންކުރުމުގެ ަޙއްޤު، ދަޢުވާލިބޭ -ނިމުމުން، އެ ހެކީން ކްރޮސް

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

އެްގޒެމިންކުރުުމގެ ގޮތުން -މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހެކީން ކްރޮސް (ރ)  

    ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރާއިުރ، ުސާވލުކުރެވޭނީ، 
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އެ ހެކީން ދިން ހެކިބަުހގަިއ ހިމެނުނު ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން އެކަންޏެވެ. 

 އޭގެ ބޭރުން ެއްއވެސް ުސވާލެއް ނުކުރެވޭެނއެެވ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ހެކީން ދަޢުވާލިބޭ  (ބ)  

              އެްގޒެިމންކޮށް ނިމުމުން، އެ މީހުން -ފަރާތުން ކްރޮސް

 އެްގޒެމިންކުރުމުގެ ަޙއްޤު، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.-ރީ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޙާޟިރުުކރާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ަނގާ ިނމުމުން، އަދި  (ޅ)  

 ެއގްޒެމިންކޮށް ނިުމމުން، އަދި -އެ ހެކީން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކްރޮސް

އެގްޒެމިންކޮށް ނިުމމުން، ދެން -ެއގްޒެމިންކުާރނަމަ ރީ-އެ ހެކީން ރީ

 ހެކީންނެވެ. ޙާޟިރުކުރާނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޙާޟިރުކުރާ ހެކީންނާ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ސުވާލުކޮްށ  (ކ)  

ެއގްޒެމިންކުރުމުގެ ޙައްުޤ ދަޢުވާކުރާ -ނިމުމުން، އެ ހެކީން ކްރޮސް

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

އެްގޒެމިންކުރުމުގެ ގޮތުްނ -މި މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ހެކީން ކްރޮސް (އ)  

    ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރާއިރު، ުސާވލުކުރެވޭނީ، 

އެ ހެކީން ދިން ހެކިބަުހގަިއ ހިމެނުނު ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން އެކަންޏެވެ. 

 އޭގެ ބޭރުން ެއްއވެސް ުސވާލެއް ނުކުރެވޭެނއެެވ.

 

މި މާއްދާގެ (އ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކީްނ ދަޢުވާކުާރ  (ވ)  

              އެްގޒެިމންކޮށް ނިމުމުން، އެ މީހުން -ފަރާތުން ކްރޮސް

 އެްގޒެމިންކުރުމުގެ ަޙއްޤު، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.-ރީ

 

ފަހު ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް 

 ނިންމާލުން 

މައްސަލަިއގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ނިމި، އެންމެ ފަހުގެ ަބޔާންތަކާިއ  (ހ)  .203

ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާ ނިމުމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ނުވަތަ 

         އަުޑއެހުންތައް ފަނޑިޔާުރ ނިންމާލަންވާނެއެވެ. ައދި އެކަން، 

 ިއޢުލާންކުރަންވާނެއެެވ.އެ މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރު 
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  މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުންތައް ނިމުމުން، މައްސަލައިގެ ުޙުކމް ކުރާނީ،  (ށ)  

ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ  ]ޙުކުމް[މި ޤާނޫނުގެ ސަުއވީްސވަަނ ބާބު 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ 

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުން އަޑުއެހުން 

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ އަުޑއެހުންތައް، ޯއޑިއޯ ނުވަަތ  (ހ)  .204

ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެުދވެރިކޮށް ކުިރއަށްގެންިދޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. އަިދ ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުންތަްއ، ޚާއްަޞ 

ސިންގ މެދުވެރިކޮްށ ޙާލަތްތަކުގަިއ، ީވޑިޯއ ކޮންފަރެން

 ކުރިއަްށގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާުރ، ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަުތގެ މަޖިލީހުގެ  (ށ)  

އަުޑއެހުންތައް ީވޑިޯއ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ 

ކުރިއަްށގެންދަންވާނީ، ޚަްޞމުން އެކަމަށް އިޢުތިރާޟުނުކުރާހާ 

 ހިނދަކުއެވެ.

ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގެ  (ނ)  

އަުޑއެހުންތައް ކުިރއަްށގެންދާނީ، ފަނޑިޔާާރއި ޯކޓުެގ އޮފިސަރުން 

ޙާޟިރުވެ ތިބޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްކުރާ މާލަމާއި، ޚަޞްމުން 

 އަދި/ނުވަތަ ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތައް ޙާިޟރުވެ ތިބޭ

 މާލަންތައް، ވީިޑއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުުޅވާލަިއގެންނެވެ.

ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަްށގެންދެވޭ ައުޑއެހުންތައް  (ރ)  

ކުރިއަްށގެންދަންވާނީ، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތައް ނުގެއްލޭެނ 

އުނިކަެމްއ ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން، އަދި ޚަޞްުމންގެ ޙައްޤުަތކަށް 

 ފަދައަކުންނެވެ.

 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ކޯެޓްއގައި އަލުން މަްއސަލަ ބަލަންޖެހިއްޖެނަމަ،  (ހ)  .205 އަލުން މައްސަލަ ބެލުން 

އެ މައްސަލަެއއް ބަލަންާވނީ، ކުރިން އެ މައްސަލައެްއގަިއ 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުަތއް އަލުން ފުރިހަމަކުރަން ލާޒިމުކުރުމަާކ 
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 ނުލައި، ީވވަރަކުން ެއ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ިއޖުރާއަތުތައް

 ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބަލަިއެގން މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށެވެ.

 

އެްއވެސް ސަބަބަކާހުެރ، މަްއސަލަ ބަލަމުންދިޔަ ފަނޑިޔާރު ނޫން   )1(   

 އެހެން ފަނޑިޔާރަކު ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް؛

 މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ތަހުީވލުކުރާ މައްސަލަތައް.  )2(   

 

(ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ބެލުމުގައި، އެ މަްއސަލައިަގއި މި މާއްދާގެ  (ށ)  

އެހާތަނަށް ފުރިހަމަވެފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަވެަފިއވާ ގޮތަްށ 

ރިޢާޔަތްކޮށް، އަންނަިނިވ ދެގޮތުންކުރެ ގޮތަކަްށ ފަނޑިޔާރަށް 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީެގ ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަތަ ދިފާޢުކުރުމަށް   )1(   

ތެރެއިން، ހެކިބަސްދޭ ފަާރތްތައް ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިުރކޮށް 

ދީފައިވާ ހެކިބަސް އަލުން ަނގަންނުޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައެުޅން؛ 

 ނުވަތަ

ދަޢުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަތަ ދިފާޢުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކީެގ   )2(   

ފަރާތްތަކުގެ ހެކިަބސް ތެރެއިން، ޝަރީޢަތުގައި ހެކިަބސްދީފައިވާ 

އެްގޒެމިންކުރުމަށްޓަކަިއ އެފަރާތްަތްއ -އަލުން ނަަގއި، ކްރޮސް

 އަލުން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ ދަށުން އަލުން ބަލާ  (ނ)  

ނަންބަރުގައި ) ވަނަ 2މައްސަލައަީކ، މި މާއްދާެގ (ހ) ގެ (

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ  މައްސަލައެއްނަމަ، އެ މައްސަލަ ބަލަންވާނީ، މަތީ 

މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ބެލި 

މައްސަލަިއގައި އިޖުާރއީގޮތުްނ ނުވަތަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން އަލުން 

 ފުރިހަމަކުރުމާއެުކގަެއވެ.ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ިއޖުރާއަތުތައް 
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 ވިހިވަނަ ބާބު 

 ކުދި، އަވަސްނިޔާގެ އަދި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް 

 

 ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް  -އެއްވަނަ ބައި 

 

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކުރާ ކުދި  178މި ބައިގައި އެކުެލވިގެްނވަނީ މި ޤާނޫނުގެ   .206 މިބައި ހިނގާނެ ދާއިރާ 

ޓްެރކުން ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގަިއ މައްސަލަތަކުގެ 

 ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުަތކެވެ.

 

ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދާތައް 

 ނުހިނގުން 

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްެރކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .207

 އަންނަނިވި ބާބުތަކެއް ނުހިނާގނެއެވެ.

ވަކި ކަެމއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަންގައި ކުރާ ަވުގތީ   )1(   

ަވގުީތ [އަމުރު ނުހިމެނޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ބާވީްސވަނަ ބާބު 

 ؛]ފަރުވާާއއި ރައްކާތެިރކަމުގެ ައމުރު

 ؛]ހެކި ހާމަކުރުން[މި ޤާނޫނުގެ އަށާވީްސވަނަ ބާބު   )2(   

ވަނަ ާމްއދާ ނުހިމެނޭ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ  322މި ޤާނޫނުގެ   )3(   

 ؛]ހެއްާކުގޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް[އޮނަތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ؛]ހެއްކާުގޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުަތއް [މި ޤާނޫނުގެ ތިރީސްވަނަ ބާބު   )4(   

   ވަނަ މާއްދާާއއި  354ވަނަ މާއްދާާއއި  350މި ޤާނޫނުގެ   )5(   

ވަނަ މާއްދާ ނުހިމެނޭ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ އެއްތިރީްސވަނަ  355

 .]ޚަބީރުން[ބާބު 

 މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑަެއޅިގެްނ އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ،  (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ަބއިތައް ފިަޔަވއި މި ޤާނޫނުގެ 

ަމްއސަލަތަކުގެ ޓްެރކުން ބެލޭ ަމއްސަލަތަުކގެ އެހެން މާއްދާތަްއ، ކުދި 

 މައްޗަށް ހިނގާނެެއވެ.
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ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާރުވުމާއި، 

 ޚަޞްމުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން 

ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުްނ މައްސަލަެއއް ބެލުމަށް ކަނޑައެޅުާމއެކު،  (ހ)  .208

އެކަން މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް އަންގައި ކޯޓުން ދޭ ނޯޓިސް 

ދިނުމާއެކު، މަްއސަލަިއގައި ަޢމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޢާންމު އިުރޝާދު ކޯޓުްނ 

ޚަޞްމުންނަށް ދީ، ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން ބާއްވާެނ ތާރީޚެއް 

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޭ ޢާންމު އިރުޝާދުގަިއ،  (ށ)  

ބުރަދަން ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުަގއި ޚަޞްމުން 

އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތައް، ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަުޑއެހުން ބޭއްވުމަްށ 

(ސާދަ) ދުވަްސ ުކރިން، ެއްއ  14ކަނޑައަޅާަފިއވާ ތާރީޚުެގ މަދުވެގެްނ 

 ޚަޞްމު އަނެއް ޚަޞްމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން އަންގަންާވނެއެވެ.

ދޭ ޢާންމު އިރުޝާދުގެ އިތުރުން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން  (ނ)  

ޚަޞްމުންނަށް ޚާއްޞަ އިުރޝާދު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

އެފަދަ ޚާއްޞަ އިރުޝާދު ދިނުމާއެކު ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން 

 ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކޯޓުން ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ދޭނީ، މަްއސަލައިަގިއ ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ކޯޓުން ާޚއްޞަ އިރުޝާދު  (ރ)  

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަކާ ގުިޅެގން ނުވަތަ ބަޔާނަކާ ގުޅިެގން އިތުރަށް 

ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެ ޙާލަތުަގއެވެ. ނުވަތަ މަްއސަލައިަގިއ 

ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާ ގުޭޅގޮތުން ކޯޓުން ދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ އިރުޝާދު 

 ދިނުމަށެވެ.

ގުޭޅގޮތުން ޚާްއަޞ އިރުޝާދު ދިނުމުަގއި، ކޯޓަށް ހެކި ހެއްކާ  (ބ)  

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ ހެކި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގޮުތގެ އިުރޝާދު ކޯޓަށް 

ދެވިދާނެއެެވ. އަދި އެަފދައިން ދޭ އިރުޝާދާ އެްއގޮތަްށ 

ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހެކި ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާުރ 

 ންެވެއވެ.ކޯޓަށް ލިބިގެ

ޚާއްޞަ އިރުޝާދު ޭދއިރު، އެ އިރުޝާދު ދޭ ތާރީުޚން ފެށިގެން،  (ޅ)  

(އަށާީވސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ މައްސަލަ  28މަދުވެގެން 
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ކުރިއަްށގެންދިޔުމުަގއި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އިތުރު އިުރޝާދު ކޯޓުްނ 

 ދޭނެކަން ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

       މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުްނ އިރުޝާދު ދިނުމުގަިއ، މި ޤާނޫނުގެމި  (ކ)  

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުމެްއ ބޭްއުވމަކާ ނުލައި  212

މައްސަލަ ނިންމުމަށް ކޯޓުްނ ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާނަމަ، ެއކަން 

ޚަޞްމުންނަށް އަންގައި، އެަކމަށް ޚަޞްމުން އެއްބަސްވާަކން ނުވަތަ 

 ކަން ބަޔާންކުރަން އެންިގދާނެއެވެ.ނޫން

        ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުްނ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމުން، (އ)  

(އެާކވީސް) ދުވަސް ކުރިން ޚަޞްމުންަނށް އެކަމުެގ  21އެ ތާރީޚުގެ 

ނޯޓިސް ދޭންވާނެެއވެ. ައދި ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަުޑއެހުމަށް 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ ަވގުތު ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާެނއެވެ.

ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ނުވަތަ ަޚބީރެއްގެ ރަޢުޔު އެކުލެވޭ ރިޕޯެޓއް ެއއްވެްސ  (ވ)  

ޚަޞްމަކު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ، ކޯޓުގެ ުހްއދަ ދުރާލާ 

ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ޭދ ޢާންމު އިރުޝާދު ދިނުމާއެުކ، ޚަބީރުގެ 

ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމާއެކު އެކަމަްށ ކޯޓުގަިއ 

 އެދެންވާނެެއވެ.

ގެަނއުމުގެ އިޚްިތޔާރު ކޯޓަްށ ކޯޓުން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އުނިއިތުރު  (މ)  

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ކޯުޓގެ އަމިއްލަ ިއސްނެގުމުަގިއ  (ފ)  

މައްސަލަާއގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަިއެގ 

 ޚަޞްމުންނަށް އެންގިދާނެއެވެ.

 

އިތުރު އިރުޝާދު ދިނުމަށް 

 އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުން 

ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގަިއ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މައްސަލަިއެގ  (ހ)  .209

 އިބްތިދާއީ ައޑުއެހުމެއް ޭބއްވިާދނެއެވެ.

މައްސަލަިއގައި އިންޞާފުވެިރ ޝަރީޢަތެއް ބޭްއވޭނީ، ާޚްއޞަ   )1(   

އިރުޝާދު ދީގެްނކަމުަގއާިއ، އަދި ެއ ޚާއްަޞ އިރުޝާދުަތްއ 
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އަޑުއެހުމެއް ބާްއވަިއގެން ަކމަށް ޚަޞްމުންނަށް ސާފުކޮށްދެވޭނީ 

 ކޯޓަށް ފެނުން؛ ނުވަތަ 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް މައްސަލަ ކާމިޔާުބކުރެވޭނެ ަކމުގެ   )2(   

އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަެތއް ެނތްކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތެއްަގިއ، 

 މައްސަލަ ބާޠިލުކުރުމަށް؛ ނުަވތަ

ޖަވާބު ުނވަތަ ެއިއން ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ ދިފާޢު ނުަވތަ ދިފާޢުގެ   )3(   

ލިޔުމެއްގެ ަވކި ބަޔަކީ އެ ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބާ ގުުޅމެްއ 

            އޮތްކަމެއް ކަމަށް ނުާވ ޙާލަތުގައި، އެފަދަ ބައިތައް 

 އެ ލިޔުންތަކުން އުިނކުރުމަށް.

އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަުޑއެުހމެއް ބޭްއވުމާ ގުޭޅގޮތުން ޯކޓުން ގޮތެްއ  (ށ)  

ކަނޑައަާޅއިރު މައްސަަލއިގެ ަޚޞްމުންނަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އިތުރު 

ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ، އެ ަޚރަދުތައް ކުަޑކުރެވޭނެ ގޮތްަތކަށް ކޯޓުން 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

އިރުޝާދު ދިނުމުގެ އަޑުއެުހމެއް ބޭއްވުމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ،  (ނ)  

(ސާދަ)  14މައްސަަލިއގެ ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމުގެ އެކަމުގެ ނޯޓިސް، 

 ދުވަސް ކުރިން ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުން އެދޭނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ އިރުޝާުދ  (ރ)  

ދިނުމުގެ އަުޑއެހުމަކީ މަްއސަލައިގެ ފަހު އަުޑއެހުން ކަުމގަިއެވސް ކޯޓަްށ 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

 

އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ައޑުއެުހމުގައި، ކޯޓުން އަންނަިނިވ ކަންކަން  (ބ)  

 ކުރަންވާނެެއވެ.

 

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚެްއ   )1(   

ކަނޑައަޅާަފއިނުވާނަމަ، ެއ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމާެއކު، 

ދުވަުހގެ ނޯޓިހެްއ (އެކާވީސް)  21ޚަޞްމުންނަށް މަދުވެގެން 

 ދިނުން؛
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މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތުގެ ަފހު އަޑުއެހުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއާވ   )2(   

 ވަގުތު އެންގުްނ؛ އަދި 

 

 ދޭންޖެހޭ އެހެން އިރުޝާދުތައް ދިނުން.  )3(   

 

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ 

 އަޑުއެހުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތް 

21 ެފށުމަށްޓަކައި މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް  (ހ)  .0

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮްށ ނިމުމުން، މައްސަލައިެގ ޝަރީޢަތުގެ 

 އަުޑއެހުން ކޯޓުން ބާއްވަްނވާެނއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމުަގއި، ކޯުޓން ވީވަރަކުްނ  (ށ)  

އަޑުއެހުންތަެކއް ބޭއްވުުމގެ ބަދަލުގައި، ބަލަންވާނީ، މައްސަލަިއގެ ގިަނ 

މައްސަލަ ދިގުެވގެންނުދާނެ ގޮތަކަށް މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުންތަްއ 

އިންތިޒާމު ކުރުމަށެވެ. އަިދ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާަގއި ފުރިހަމަކޮށް 

ނިންމާފައިވާ އިޖުރާއަތުަތްއ އަލުން ތަކުރާރުކުރަްނ ނުޖެހޭނެ 

 ކުރުމަެށވެ. ގޮތެްއގެމަތިން އެކަން

ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްެރކުން މައްސަލަ ބަލާއިުރ، ހެިކ ހުށަހެޅުމާ  (ނ)  

ގުޭޅގޮތުން މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތަެކްއ 

 ނުހިނގާނެއެވެ.

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން މައްސަލަ ބަލާއިރު، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތައް  (ރ)  

ެއގްޒެމިންކުރުުމގެ އުސޫލުތައް ހެްއކާބެހޭ ޤާނޫނުގައި -ކްރޮސް

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ދާއިރާގެ ެތރޭގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ. އަދި 

-ެއގްޒެމިންކުރުމަށް ހޭދަކުރެވޭނެ ަވގުާތއި، ކްރޮސް-ކްރޮސް

އެްގޒެމިންކުރެވޭނެ މައުޟޫުޢ ވެސް ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިާދނެއެވެ. އަިދ 

ރުކުރާ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ޚަޞްމުން ޙާޟި

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

21 ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުނުވުން  ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެްކަގއި، މައްސަަލިއގެ ޚަޞްމަކު ބޭނުންނަމަ،  (ހ)  .1

އެފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި މައްސަލަ ނިންމައިދިނުމަށް ކޯޓުގަިއ 

 އެދެވިދާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޚަޞްމަކު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  (ށ)  

އަންނަނިވި ފަދައިން އެފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ، މަްއސަލައިަގިއ 

ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަރާތުގެ ޣައިރު 

 ޙާޟިރުގައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ.

    ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ތާަވލުކޮށްފައިވާ ތާރީުޚގެ މަދުެވގެން   )1(   

(ހަތެއް) ުދވަސް ުކރިން ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމަށް  7

ޙާޟިރުވެވެން ނެތް ސަބަބު ަބޔާންކޮށް ކޯޓަށް އަދި މައްސަަލއިެގ 

އަނެއް ޚަޞްމަށް ނޯޓިްސ ދީފައިވުާމއެކު، އެ ުމއްދަތުގެ ކުިރން 

މައްސަލަިއގެ އެންމެހަިއ ލިޔެކިޔުންތަެކއް ޯކޓަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވުން؛ އަދި 

ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމަށް ޙާޟިރުވެވެން ނެތް ސަބަބު ބަޔާންޮކްށ   )2(   

ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓިހުަގިއ، އެފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުަގއި 

 މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންޮގސްދިނުމަށް އެދިފައިވުން.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަުޑއެހުމަށް ޙާޟިރުވެަފއިނުވާނަމަ،  (ނ)  

މާއްާދގެ (ށ) ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޯކޓަށް ނޯޓިސް އަދި މި 

 ދީފައިނުވާނަމަ، ކޯޓަށް އެ މަްއސަލަ ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން  (ރ)  

 ކޯޓަށް ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަުޑއެހުމަށް

ޙާޟިރުނުވެ އެހެންނަމަވެްސ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް 

ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ، ުނވަތަ ަދޢުވާކުރާ ފަރާތުން މި މާއްާދެގ (ށ) ެގ 

ދަށުން ނޯޓިސް ދީފައިވާނަމަ، ހަމައެކަނި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ 

ދަޢުވާއަށާިއ، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެްއކަށް ބިނާކޮށް މަްއސަލައާމެދު 

 ޓަށް ގޮެތއް ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ.ކޯ

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯަޓށް ނޯޓިސް  (ބ)  

ދިނުމަކާ ނުލައި މައްސަަލއިެގ ެއއްވެްސ ޚަޞްމަކު ޝަީރޢަތުގެ ފަުހ 
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އަުޑއެހުމަށް ޙާޟިރުވެފަިއނުވާނަމަ، ކޯޓަށް މުޅި މައްސަލަ 

 ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ.

 

އަޑުއެހުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ 

 ނިންމުން 

21 މައްސަލަިއގެ އެންމެހަިއ ޚަްޞމުން އެދޭނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމަކާ  (ހ)  .2

 ނުލައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ނިންމިދާނެއެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެއް ބޭއްވުމަކާ ނުލައި މަްއަސލަ ނިންމާ  (ށ)  

އިތުރުން، އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުިވ ޙާލަތެއްަގއި، މައްސަލަިއގެ ނިންމުމުގެ 

 ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް، ޚަޞްމުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެެވ.

 

މައްސަލައިގެ ޙުކުމް 

ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު އަލުން 

 މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދުން 

21 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކު ުނވަަތ އެފަރާތުން ޢައްޔަންކޮށްަފއިާވ ފަރާތަކުން  (ހ)  .3

    އަުޑއެހުމަށް ޙާޟިރުވެފައިުނވާނަމަ އަދި މި ޤާނޫނުގެ  ޝަރީޢަތުގެ

 ވަނަ ާމއްދާގެ (ށ) ެގ ދަށުން ކޯޓަށް ނޯޓިސް ދީަފއިނުވާނަމަ،  211

އެ މާއްާދގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށާއި، 

 މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޚަޞްމަކު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން އެދޭނަމަ، މި  (ށ)  

(ސާަދ) ދުވަހުެގ  14މައްސަލަިއގެ ޙުކުމް އެފަރާތަށް ލިބޭތާ ގިނަެވގެން 

 ތެރޭގައި ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ކޯޓުން ބަލައިގަންނާީނ  (ނ)  

 ޙާލަތްތަކުަގެއވެ. އަންނަނިވި

 

 

      ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެފައިުނވާ ސަބަބަކީ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  )1(   

ވަނަ ާމއްދާެގ (ށ) ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދައިްނ ޯކޓަށް  211

ނޯޓިސް ދީފައިނުވާ ސަބަބަީކ އެކަީށގެންވާ ސަބަަބކަށްުވން؛ 

 ނުވަތަ

އެފަރާަތށް މައްސަލަިއގައި އެފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ   )2(   

 ލިބުމުގެ އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަެތއް އޮތުން.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަްއސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ކަނޑަައޅައިފިނަމަ،  (ރ)  

އެ މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުމެްއ އަލުން ތާވަލުކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ފަހު 

 އަުޑއެހުން ވީ އެންމެ ައވަހަަކށް ކުރިއަށްގެންދަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ އަލުން ބަލާ ޙާލަތުަގއި، މައްސަަލ  (ބ)  

ކުރިން ބެލި ފަނޑިޔާރު އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަކަށް މި ޤާނޫނު 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  212މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  (ޅ)  

އެއްބަްސުވމާއެކު ައޑުއެހުމަކާ ނުލައި މަްއސަލައާމެދު ދަށުން ޚަޞްމުންގެ 

ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ޙާލަތުގައި، މި މާއްދާގެ ދަށުން މައްސަލަ 

 އަލުން ބަލައިދިނުމަކަށް ނޭދެޭވނެއެވެ.

 

 އަަވސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް  -ދެވަނަ ބައި 

 

21 މި ބައި ހިނގާނެ ދާއިރާ  ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ  179އެކުެލވިގެްނވަީނ މި ޤާނޫނުގެ މި ބައިަގއި   .4

އަވަސްިނޔާެގ މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން ބެލުމަށް ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ަމއްސަލަތަްއ 

 ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްަޞ އުސޫލުތަެކވެ.

 

މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ 

 އިރުޝާދު ދިނުން 

21 އަވަސްިނޔާެގ މައްސަލަތަުކގެ ޓްރެކުަގއި މަްއސަލަތައް ކުިރއަށްގެންދާނެ ގޮތުެގ   .5

އިރުޝާދު، ކޯޓުން ދެ މަރުޙަލާއެްއގައި ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެެވ. އެީއ، 

އަވަސްިނޔާގެ މައްސަލަަތކުެގ ޓްރެކުން މައްސަލަ ބެލުމަށް ފޮނުވުމާއެކު ދޭ 

 ެޗކްލިސްޓު ބަަދލުކުރާ މަރުޙަލާގަިއ އިރުޝާދާއި، ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާގެ

ދޭ އިރުޝާދެވެ. އަދި ކޯޓުން ީވވަރަކުން ބަލަންވާނީ ހަަމއެކަނި މި ދެ މަރުޙަލާގަިއ 

       ޚަޞްމުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށާއި، އަުޑއެހުންތަކެްއ ބޭއްވުމަކާ ނުަލިއ 

 އެ އިރުޝާދުތައް ދިނުމަށެެވ.

 

 ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމާއެކު 

 ދިނުން އިރުޝާދު 

21 ވަކި މައްސަަލއެއް އަަވސްނިޔާގެ މައްސަލަަތކުގެ ޓްެރކުން ބެލުމަށް  (ހ)  .6

ކަނޑައެޅުާމއެުކ، ެއކަން ަޚޞްމުންނަށް އަންގައި ކޯޓުްނ ދޭ ނޯޓިސް 
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ދޭއިރު، އެ ޓްރެކްަގއި މަްއސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުެގ އިރުޝާދު، 

މަރުޙަލާަގިއ މައްސަލަ މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެެވ. މި 

ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތުގެ އިުރޝާދު ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ، ޚަޞްމުންގެ 

މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަަތކަކީ ކޮބަިއަކން ދުރާލާ 

ދެނެގަތުމާއި، ަމއްސަލައަްށ ބޭނުންވާ ހެކި ހާމަކޮށް، ޝަރީޢަތަށް 

 ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކުރުމެވެ.

އްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޯކޓުން އިރުޝާދު ޭދއިރު، އެ ިއރުޝާދު ދޭ މި މާ (ށ)  

         ތާރީޚުން ފެށިގެން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ބޭްއވުމާ ހަމައަށް 

އެ މައްސަަލއިގެ ޝަރީޢަތަްށ ތައްޔާުރވުމަށްޓަކައި ފުރިަހމަކުރަންޖެހޭ 

ުތ މަރުޙަލާތަކާއި އެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ވަގު

އަންަގއިދޭ ތާވަލެއް ކަނަޑއަަޅއި ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާެނއެވެ. އަިދ 

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ބާްއާވނެ ތާރީޚެއް ނުވަތަ މައްސަަލިއގެ ޝަރީޢަތް 

ދެމިގެންދާނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ކަނަޑއަޅަިއ، ޚަޞްމުންނަށް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކޯޓުން މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން  (ނ)  

ކަނޑައަޅާ މުއްދަަތކީ، މައްަސލައިގެ ޓްރެކް ކަނަޑއަަޅއި ޯކޓުން އަންގާ 

(ތިނެއް) ހަފްތާއަށްވުރެ  3އެންގުން ފޮނުވާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެން 

އިތުރުނުވާނެ ފަދައިން ކަނަޑެއޅޭ މުއްދަތެއް ކަމުަގއިވާްނވާެނއެވެ. އަދި 

(އަށެއް)  8ރީޚަީކ، ިއރުޝާދު ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޝަރީޢަތް ބޭއްވޭ ތާ

ހަފްތާއަށްވުރެ އިތުރުުނވާނެ ގޮތަށް ކަނަޑއެޭޅ ތާރީޚެްއ 

 ކަމުގަިއވާްނވާނެެއވެ.

އަުޑއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚު ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައަާޅ  (ރ)  

ގައި އެންމެ ދިގު މުއްދަތު، މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކުާރ ނޯޓިހު

 ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަްނވާނެެއެވ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ 

އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރާނެ 

 ގޮތުގެ ތާވަލު ކަނޑައެޅުން 

21 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަިއެގ  216މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .7

    ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާުރވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކާިއ 
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އެ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑަައޅާ ވަގުތު އަްނގަިއދޭ ތާވަުލ 

ކަނޑައެޅުުމގައި އަންނަިނވި މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންނަނިިވ 

 މުއްދަތުތައް ކަނަޑއެޅުމަށް ވީ ވަރަކުން މަސަްއކަތްކުރަްނވާނެއެވެ.

 (ހަތަރެއް) ހަްފތާ؛ 4ހެކި ހާމަކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ފުިރހަމަކުރުމަށް   )1(   

 (ދިހައެއް) ހަފްތާ؛ 10ހެކީންގެ ބަޔާން ބަދަލުކުރުމަށް   )2(   

 (ސާދަ) ހަފްތާ؛ 14ޚަބީރުންގެ ރިޕޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް   )3(   

ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާގެ ެޗކްލިސްޓު ޚަޞްމުންަނށް   )4(   

 (ވިހި) ހަފްތާ؛ 20ފޮނުވުމަށް 

ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް ޯކޓަށް ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާެގ   )5(   

 (ބާވީސް) ހަފްތާ؛ 22ހުށަހެޅުމަށް 

 (ތިރީސް) ހަފްތާ. 30ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމަށް   )6(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންުކރާ މުއްދަތުތައް ހިނގަން ފަާށނީ، ޓްރެްކ  (ށ)  

 ކަނޑައެިޅކަން ޚަޞްމުންނަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ތާވަލުަގއި، އެކި މަރުޙަލާތަްއ މި  (ނ)  

ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުތަކަށް ކޯޓަށް ބަދަލުގެެނވިދާނެެއވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، އެފަދައިން ުމއްދަތުތައް ބަދަލުކުާރއިރު، އެ އެންމެހައި 

ަލިއެގ ޝަރީޢަތް މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއްގައި، މައްސަ

(ތިރީސް) ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ބަދަލެއް  30ބޭއްވުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ 

 ގެނެސްގެންުނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަތް ބޭއްވުުމގެ ކުރިން  (ރ)  

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މަރުޙަލާތައް ކަމުގައި މި މާއްާދގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކުރާ 

މަރުޙަލާތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މަރުޙަލާއެއް ކުރިއަްށގެންދިޔުްނ މުހިންމު 

ނޫން ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިްއޖެ ޙާލަތެއްަގއި، އެފަދަ މަރުޙަލާއެްއ 

ފުރިހަމަކުރަންނުޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑަައޅަިއ، ޝަރީަޢތް ބޭއްވުން 

 އަވަްސކުރެވިދާެނއެެވ.
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ކުަލވާލުމުގައި ީވ ވަރަކުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ތާވަލު އެ (ބ)  

ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކުރަންާވނެއެވެ. އަދި ޚަޞްމުންނަށް ެއއްބަސްެވޭވ 

 މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ިއސްކަންދޭންވާނެެއވެ.

ޚަޞްމުން ބޭނުންނަމަ، ޚަޞްމުންނަށް އެއްބަސްެވޭވ ތާވަލެއް  (ޅ)  

އެކުަލވާލައި، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާަޅއެވެ. އަިދ 

ޚަޞްމުން އެފަދައިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ، ކޯޓަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ 

         ހުށަހެޅުންތަކެއް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ، 

އެ ހުށަހެޅުންތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

 

21 އިރުޝާދު ދޭނެ ކަންކަން  ވަނަ މާއްާދގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިރުޝާދު ދޭ ކަންކަމުގެ  216މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .8

 ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

 ހެކި ހާމަކުރުން؛  )1(   

 ބަޔާންތައް ފޯރުކޮށްިދނުން؛ ހެކީންގެ  )2(   

 ޚަބީރުންގެ ހެކި ހުށަހެޅުން.  )3(   

އަވަސްިނޔާގެ މަްއސަލަތަުކގެ ޓްރެކުން މައްސަލަެއއް ބެލުމުަގއި، ޢާންމު  (ށ)  

އުސޫލުެގ ދަށުން ހެކި ހާމަުކރުމުގެ އިޖުާރއަތު ކުިރއަށްެގންދަންނުޖެހޭ 

ނުިހނގާނެކަމަށް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އިޖުާރއަތު ެއކުަގއި 

ކަނޑައަަޅއި، ޚަޞްމުންނަށް އެންގިދާނެެއވެ. ުނވަތަ މުޅި އިޖުރާއަުތ 

ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި ޚަޞްމުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ވަކި ލިޔުންތަކެއް ނުވަަތ 

 ވަކި ާބވަތެްއގެ ިލޔުންތަކެއް ަކނޑައަަޅއި، ޚަޞްމުންނަށް އެންގިދާނެެއވެ.

 

 މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ 

 ތާވަލު އިޞްލާޙުކުރުން 

21 ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން ކޯޓުން އިރުޝާުދ ދިނުމުގަިއ  216މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .9

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތާވަލު ކަނަޑއެޅުމުަގއި،  217ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

އަންނަނިވި ކަްނކަމުގެ ތެެރއިން ކަމަކަށް ކޯޓުން ކަނޑަައޅާފައިވާ ތާީރުޚ 

ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ޚަޞްމަކު ބޭނުންވާނަމަ، އެކަން ނުވަތަ މުއްދަތުތަކަށް 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާެގ ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު   )1(   

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ މުއްދަުތ؛

 ؛ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާްއާވނެ ތާރީޚު  )2(   

 ކަނޑަައޅާފައިވާ މުއްދަތު.ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް   )3(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ަވކި ކަމަކަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ަވކި ތާރީޚެްއ  (ށ)  

ނުވަތަ މުއްދަތެއް ބަދަލުކުރުަމށް ޚަޞްމަކު އެދޭ ޙާލަތުަގއި އެ ތާރީޚެްއ 

ނުވަތަ މުއްދަތެއް ބަދަލުކުރެޭވނީ، މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމަްށ 

(ތިރީްސ) ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ބަދަލު ނާންނާނެ  30ކަނޑައަޅާަފިއވާ 

 ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

 

އިރުޝާދުތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށް 

 އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޭ ިއރުޝާދުތައް  216މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .220

ޚަޞްމުންނަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ައޑުއެހުމެްއ ބޭއްވުމަީކ 

މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ެފނިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެފަދަ ައޑުއެހުމެްއ 

 ބޭއްވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަުޑއެހުމެއް ބާްއވާނަމަ، ައޑުެއހުން ބާއްާވ  (ށ)  

(ިތނެއް) ދުވަސް ކުރިން އެކަުމގެ ނޯޓިސް  3ދުވަހުގެ މަދުވެގެން 

 ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ އަޑުއެހުެމްއ ބޭއްވުމަށް  (ނ)  

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނަށްެވސް އެެދވިދާނެއެެވ. އެހެންނަމަވެސް، އެފަަދ 

އަުޑއެހުމެއް ކޯޓުން ބާްއވަންާވނީ އެއީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް ކަމުަގިއ 

 ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއެެވ.

   މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން އަޑުއެހުމެއް ބޭްއވުމަށް ނިންމައިފިނަމަ،މި  (ރ)  

އެ ައޑުއެހުމުަގއި، ކޯޓުން ދީަފއިވާ އިރުޝާދުތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ ޚަޞްމުން 

ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ަކންކަމަށް އެ ޚަޞްމުން ދުރާލާ 

 ތައްޔާުރވާންވާެނއެވެ.
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ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ 

 ޗެކްލިސްޓު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތު އަދި/ނުވަަތ  216ޤާނޫނުގެ މި  (ހ)  .221

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަުތ  220މި ޤާނޫނުގެ 

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުގައިވެްސ ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކަިއ 

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުން މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާފަދަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީެގ 

 ޗެކްލިސްެޓއް ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ މަރުޙަލާގެ

ހިނދެއްގަިއ، ެއ ޗެކްިލސްުޓ ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، ކޯޓުްނ ކަނޑަައޅާ 

ތާރީޚަކަށް އެ ޗެކްލިސްޓު ފުިރހަމަކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް ޚަޞްމުންނަށް 

 އެންގިދާނެެއވެ.

ފުރިހަމަކޮށް ުހށަހަޅަންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާެގ ޗެކްލިސްޓު  (ށ)  

ތާރީޚު ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ތާީރޚަކީ ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ 

 (އަެށއް) ހަފްތާ ކުރީގެ ތާރީޚަކަށް ެވގެންނުވާެނެއވެ. 8ތާރީޚުގެ 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ ކަނަޑއެޅޭ ތާރީޚު ހަމަާވއިުރ އެްއވެްސ  (ނ)  

ގެ މަރުޙަލާގެ ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް ޚަޞްމަކު ޝަރީޢަތުގެ ކުރީ 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ޚަޞްމުންނަށް އިތުރު 

މުއްދަތެއް ދިނުމާއެކު، އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އެންގިދާނެެއވެ. 

އެ މުއްދަތު ދެވޭ ޙާލަތުގައި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއިވެސް ޝަރީޢަތުގެ 

 ެޗކްލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އިތުރު ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ

ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި، ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާާއއި، ދިފާޢު އަދި ރައްދު 

 ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރެވޭނެކަން އަންގަިއ، ކޯޓުން އަމުެރއް ނެރެންވާނެެއވެ.

ޚަޞްމަކު ުހށަހަޅާފައި، ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ ޗެކްލިސްެޓއް އެއް  (ރ)  

އަނެއް ޚަޞްމަކު ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޗެްކލިސްޓުގަިއ 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ 

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާުރވުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު 

މަށް ކޯޓަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އަޑުއެހުެމއް ބޭއްވުން މުހިންމުކަ

 ފެނިއްޖެނަމަ، ކަމާގުޭޅގޮތުން ކޯޓަށް ފެންނަ އިރުޝާދެއް ެދވިދާނެެއވެ.

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
155 

އަޑުއެހުމުގެ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުމާއި 

 އިތުރު އިރުޝާދު ދިނުން 

ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަާލގެ ެޗކްލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމަށް  (ހ)  .222

ައވަހަކަށް ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަނޑައަޅާަފިއވާ ތާރީޚަށްފަހު ވީ އެންމެ 

 ކަންކަން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާްއާވނެ ތާރީޚެއް ކަނޑަެއޅުން (ތާރީޚު   )1(   

ކުރިން ކަނަޑއަޅާފަިއވާނަމަ، ތާރީޚާމެދު އެންމެ ފަހުގެ ގޮެތްއ 

 ؛ނިންމުން)

ކުިރއަށްގެންާދނެ ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުުމގެ އެިކ މަރުޙަލާތައް   )2(   

ގޮތުގެ ތާވަެލއް ކަނަޑއަޅަިއ، އަޑުއެހުމާ ގުޭޅގޮތުން ދޭންޖެހޭ 

 އެހެން އިރުޝާދުތައް ދިނުން؛ އަދި

އަުޑއެހުމުގެ ކުރިން އަޅަންޖެހޭ އިތުރު ފިޔަވަޅެްއވާނަމަ އެަކމެްއ   )3(   

 ބަޔާންކުރުން.

ޙާލަތްތަކުަގިއ، ޢާންމު އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކެްއގައި ފިޔަވައި އެނޫން  (ށ)  

(ތިނެްއ) ހަފްތާެގ  3ގޮތެްއގަިއ ައޑުއެހުން އޮންނަ ތާރީޚުގެ ކުރިްނ 

 ނޯޓިހެއް ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

އަވަސްނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ 

 ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުން 

 މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ެފށުމަށްޓަކައި މި ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ (ހ)  .223

ވަަނ މާއްދާގެ  222އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ިނމި، މި ޤާނޫނުގެ 

         ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެުހން ބާއްވާެނ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުާމއެކު 

އެ ތާރީުޚގައި ަމއްސަލަިއގެ ޝަރީޢަުތގެ ައޑުއެހުްނ ކޯޓުްނ 

 ބާއްވަްނވާނެެއވެ.

ޝަރީޢަތުެގ އަުޑއެހުން  އަވަސްިނޔާެގ ޓްރެކުން ބަާލ މައްސަލަތަުކގެ (ށ)  

(ެއކެއް) ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އަުޑއެހުމުގެ  1ބޭއްވުމަށް ކޯޓުން ބަލަންވާީނ، 

ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް އަުޑއެހުމުެގ ވަގުތުތަްއ 

 ކަނޑައެޅުމަެށވެ.
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 ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކް  -ތިންވަނަ ބައި 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކާރ  180މި ބައިގައި އެކުެލިވގެންވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ   .224 މި ބައި ހިނގާނެ ދާއިރާ 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްެރކުން ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ މަްއސަލަތައް ބެލުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލުަތކެވެ.

 

މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ 

 އިރުޝާދު ދިނުން 

ބަލާނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެުކން ކަމަށް  މައްސަލަެއއް (ހ)  .225

 ކަނޑައެޅުާމއެުކ، ކޯޓުން އަްނނަނިވި ކަންކަން ކުރަްނވާނެެއެވ.

 

މައްސަލަ ކުިރއަށްގެންދާނެ ގޮުތގެ އިުރޝާދު ޚަޞްމުންނަށް ދީ،   )1(   

މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތް ބާްއާވނެ ތާރީޚެއް ނުވަތަ މައްސަަލިއގެ 

އެންެމ ދިގު ުމއްދަތެއް ކަނަޑއަޅަިއ، ޝަރީޢަތުގައި ހޭަދވާނެ 

 ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން؛ ނުަވތަ

މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތާމެދު އިރުޝާދު ދީ، އެ އިރުޝާދު   )2(   

ދޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުމާ ހަމައަށް އަޅާނެ 

ފިޔަވަޅުތަުކގެ ާތވަލެްއ ކަނަޑއެޅުމާެއކު އަންނަނިިވ ކަންކަުމެގ 

 ތެރެއިން ކަމެއް ހަމަޖެއްސުން:

 

    i.   ެމައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާނ

 ތާރީޚެއް ކަނަޑއެޅުން؛ ުނވަތަ

 

    ii.   ެމައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާްއވާނ

ތާރީޚަކާއި ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން  މުރާޖަޢާއެއް 

 ަކނޑައެޅުން.ކުރާނަމަ، އެކަމަށް ތާރީޚެއް 

ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުން ާބއްވާނެ ތާރީޚު ުނވަތަ ޝަރީޢަތުގަިއ  (ށ)  

      މައްސަލައަށް ހޭދަވާނެ އެްނމެ ދިގު މުއްދަތުގެ ގޮުތގަިއ ތާރީޚެއް 

 ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ކޯޓުން ަކނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުން ާބއްވާނެ ތާރީޚު ުނވަތަ ޝަރީޢަތުގަިއ  (ނ)  

މައްސަލައަށް ހޭދަވާނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތުގެ ގޮތުަގއި ކޯުޓން ތާރީޚެއް 
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ކަނޑައެޅުާމއެުކ، އެ ތާރީޚު ނުވަތަ މުއްދަތުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމުންނަށް 

ދޭންވާނެއެެވ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ ޗެކްލިސްުޓ 

 ހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު ކޯޓުން ކަނޑައަަޅއި އަްނގަންވާެނއެވެ.ހުށަ

 

މައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

މައްސަލަ ހިނގާނެ ޓްރެކް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ކޮންމެ ވަގުެތއްަގއިެވސް  (ހ)  .226

 މައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ ބަްއދަލުވުމެއް، ޯކޓަށް ބޭްއވިދާނެެއވެ.

މައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމަީކ، މައްސަލަިއގެ ޝަރީޢަތްތައް  (ށ)  

ހިންގުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތަްއޔާރީތައް ވެަފއިވާ މިންވަރު ެބލުމަށްޓަކައި 

         ޚަޞްމުންނާއި ފަނޑިޔާރާ ދެމެދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެެކވެ. 

 ސާުފކުރެިވދާނެއެވެ.އެ ބައްދަލުވުުމގަިއ، އަންނަިނވި ކަންކަން ކޯޓަށް 

 

 ޚަޞްމުން އެހާތަނަށް އަޅާފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަްއ؛  )1(   

ކޯޓުން ދީފައިވާ އިުރާޝދުތަކާ އެްއގޮތަށް ޚަޞްމުން   )2(   

 ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ؛

 އެއް ފަރާތުގެ ދަުޢވާ އަނެއް ަފރާތަށް ސާފުވެފައިވޭޯތ؛  )3(   

މިންވަރެްއ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ނަަގއިދޭނެ   )4(   

 ބެލުމަށްޓަކައި އެހާތަނަށް ހިނގާފަިއވާ ޚަރަދުތައް؛

 އިތުރަށް ތާވަލެއް ކަނަޑއަޅަްނޖެހޭ ކަމެއްވާނަމަ އެކަެމއް.  )5(   

 

 

 

ޚަޞްމުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

(ހަތެއް) ދުވަސް  7މައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުުމގެ މަދުވެގެން   .227

މައްސަލަ ތާވަލުކުުރމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާމެދު ކުރިން، 

ޚަޞްމުންގެ މެދުަގއި ެއއްބަްސވުމަކަށް އާދެވޭތޯ މަަސއްކަްތުކރަންވާނެެއވެ. ުނވަތަ 

ޚަޞްމުންނަށް އެއްބަްސވެޭވ ޚަޞްމުންގެ އަމިއްަލ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް 

ދުަތއް ކޯުޓން ޤަބޫލުކޮށްފިނަމަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޚަޞްމުން އެއްބަްސވާ އިރުޝާ

ނުވަތަ ކޯުޓގެ އަމިއްލަ އިރުާޝދު ކޯޓުން ދީފިނަމަ، ކޯޓުން ެއކަން ޚަޞްމުންނަށް 

އެންގުމަށްފަހު، ތާވަލުކޮށްަފއިވާ މައްސަލަ ތަރުތީބުުކރުމުގެ ބައްދަލުވުްނ 

 ބާޠިލުކުރަންވާނެެއވެ.
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ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ 

ކުރާނެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަ 

 ގޮތުގެ ތާވަލު ކަނޑައެޅުން 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެުކން ބަލާ މައްސަލައެްއގައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރީެގ   .228

މަރުޙަލާގެ އިޖުރާއަތުަތއް ފުރިހަމަކުރާނެ ގޮތުގެ ތާަވލު ކަނޑައެޅުުމގަިއ 

ޢަމަލުކުރާނީ، އެކި މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް މުއްދަތު ކަނޑައަޅާ ކަނަޑއެޅުްނ 

 ފިޔަވަިއ، ައވަސްނިާޔގެ މަްއސަލަތަކުގެ ޓްރެުކަގއި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ.

 

މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ 

 ތާވަލު އިޞްލާޙުކުރުން 

އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެިއން ކަމަކަށް ކޯޓުން ކަނޑައަާޅފައިވާ ތާރީޚު ނުވަަތ   .229

ނަމަ، އެކަން ކޯޓަްށ މުއްދަތުތަކަށް ބަދަލެއް ެގނައުމަށް ޚަޞްމަކު އެދޭ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ ބަްއދަލުވުން؛ (ހ)  

 ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަާލގެ މުރާޖަޢާ؛ (ށ)  

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާެގ ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް  (ނ)  

 ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތު؛

 ނުވަތަ  ؛ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާްއާވނެ ތާރީޚު (ރ)  

 ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު. (ބ)  

 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ 

 ޗެކްލިސްޓު 

ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާގެ ެޗކްލިސްޓަކާ ނުަލއި، ދަޢުވާއެްއެގ  (ހ)  .230

ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްަގިއ ފިޔަވަިއ، ޝަރީޢަތް ހިންގިދާނެކަމަށް ކޯޓަށް 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާެގ ޗެކްލިސްޓެއް ފުރިހަމަކުރުމަށާއި، ކޯޓުްނ 

ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކަށް އެ ެޗކްލިސްޓު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ 

 ހުށަހެޅުމަށް ޚަޞްމުންނަށް އެންގިދާނެއެެވ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީުޚގެ ކުރިން ކޮންމެ ޚަޞްމަކުވެސް ކޯުޓން  (ށ)  

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ ަމރުޙަލާގެ ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ ކަނަޑއެޅޭ ތާރީޚު ހަމަާވއިުރ އެްއވެްސ  (ނ)  

ޚަޞްމަކު ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާގެ ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7މަ، ޚަޞްމުންނަށް އިތުރު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަ

މުއްދަތެއް ދިނުމާއެކު، އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އެންގިދާނެެއވެ. 
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އެ މުއްދަތު ދެވޭ ޙާލަތުގައި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއިވެސް ޝަރީޢަތުގެ 

ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ ެޗކްލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އިތުރު 

ޓިހެއް ދިނުމަކާ ނުލައި، ހުށަހަޅާފައިވާ ދަޢުވާާއއި، ދިފާޢު އަދި ރައްދު ނޯ

 ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރެވޭނެކަން އަންގަިއ، ކޯޓުން އަމުެރއް ނެރެންވާނެެއވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާގެ ޗެކްލިސްެޓއް ޚަޞްމުންގެ ތެެރއިން ެއްއ  (ރ)  

ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފަިއނުވާނަމަ، ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އަނެއް 

ނުވަތަ ޗެކްލިސްުޓގައި ަކނޑައަޅާފަިއވާ އެންމެހަިއ މަޢުލޫމާތު 

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ މައްސަަލއިގެ ޝަރީޢަތަށް 

ތައްޔާުރވުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަުޑއެހުމެްއ 

ކަމާގުޅޭގޮުތން ކޯޓަށް  ބޭއްވުން މުހިންމުކަމަށް ކޯަޓށް ފެނިއްޖެނަމަ،

 ފެންނަ އިރުޝާދެއް ދެވިދާނެެއވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ 

 މުރާޖަޢާ 

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާެގ ޗެކްލިސްޓުތައް ޚަޞްމުން ހުށަހެޅުމުން،  (ހ)  .231

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ މުރާޖަޢާއެއް ކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ކޯޓަށް 

އެފަދަ މުރާޖަޢާއެއް ކޯޓަށް ކުެރވިދާނެެއވެ. ޝަރީޢަތުެގ ފެނިއްޖެނަމަ، 

ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ މުރާޖަޢާއަކީ، ޝަރީޢަުތގެ ކުީރެގ މަރުޙަލާގެ 

ޗެކްލިސްޓު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ކަންކަމާމެދު ގޮެތްއ 

 ނިންމުމަށް ކޯޓުން ކުރާ މުރާޖަޢާއެކެެވ.

 

 ތާވަލެއް ކަނޑަެއޅުން؛ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުންތަުކގެ   )1(   

ހެކި ހުށަހަޅާނެ ގޮތާއި ހެކިބަސްދޭނެ ތަރުތީބާމެދު ގޮތެއް   )2(   

 ނިންމުން؛

 ޝަރީޢަތަށް ހޭދަވާނެ ވަގުތު ަކނޑައެޅުން؛  )3(   

އެނޫންވެސް ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާުރވުމުގެ ކުރިން ކުރަްނޖެހޭ   )4(   

 ކަންކަން ކުރުން.
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މުރާޖަޢާއަށްފަހު، ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ޯކޓުން ކުރާ  (ށ)  

ބާއްވާނެ ތާރީެޚއް ކުރިން ކަނަޑއަޅާފައިުނވާނަމަ، އެ ތާރީޚު ަކނޑައަަޅއި، 

 ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެެއެވ.

 

ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ ެޗކްލިސްޓުތަްއ  (ނ)  

ކުރީެގ މަރުޙަލާގެ  ލިބުމުން، ކުރިން ހަމަޖެހިފައިާވ ޝަރީޢަތުގެ

މުރާޖަޢާއެއް ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުން ބޭްއވުމަށް 

(ހަތެއް) ދުވަސް ކުރިން އެކަުމެގ ނޯޓިސް  7ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ 

 ޚަޞްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ 

 ތާވަލު ކަނޑައެޅުން 

ކަންކަން ފުރިހަމަވުމާއެުކ، އެންމެ ައވަސް ާތރީޚެއްަގިއ އަންނަނިވި  (ހ)  .232

ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަާލެގ ޗެކްލިސްޓު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން 

ނުވަތަ ޝަރީޢަތުެގ ކުީރގެ ަމރުޙަލާގެ ެޗކްލިސްޓާ ގުޭޅގޮުތން  ކޯޓުން 

ބާއްވާ އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވުމާެއުކ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާގެ 

މުރާޖަޢާއެއް ކުރުމާެއކު، ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް ޯކޓުން އަންނަިނވި ކަންކަްނ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުުމގެ އެިކ މަރުޙަލާތައް ކުިރއަށްގެންާދނެ   )1(   

ގޮތުގެ ާތވަލެއް ކުރިން ކަނޑައަޅާަފއިނުވާނަމަ، އަދި އެަފދަ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަަމ، ތާވަލެއް ކަނޑައަޅަްނވާނެކަަމށް ކޯޓަށް 

އަުޑއެހުން ބާއްވާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ކަނޑަައޅަިއ، އަުޑެއހުމާ 

 ގުޭޅގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހެން އިރުޝާދުތައް ދިނުން؛

 

ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުން ބާއްާވނެ ތާރީޚެއް ނުވަތަ އަޑުއެހުންތަްއ   )2(   

ފަށާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުެއހުން 

ބާއްވާނެ ތާރީޚު ކުރިން ކަނޑައަޅާަފއިވާނަމަ، އެ ތާރީޚާމެދު 

 އެންމެ ފަހުގެ ގޮތެއް ނިންމުން؛ އަދި 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
161 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ާތވަެލއް ކަނޑައަޅާނަމަ، ައޑުއެުހން   )3(   

ބޭއްވުުމގެ ތާވަާލއި ައޑުއެހުްނ ބާއްވާނެ ތާރީޚު ުނވަތަ މުްއދަތު 

 ޚަޞްމުންނަށް އެންގުން.

ޙާލަތްތައް ނޫން ާޙލަތްތަކުގަިއ، ޢާންމު ގޮެތްއގައި އަުޑއެހުން  އިސްތިސްނާ (ށ)  

(ތިނެއް) ހަފްތާގެ ނޯޓިހެއް ކޯޓުން  3އޮންނަ ތާރީޚުގެ ކުރިން 

 ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

އިރުޝާދުތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށް 

 އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުން 

ޝަރީޢަތުގެ ކުީރގެ މި ބާބުގެ ދަށުން ދޭ އިުރޝާދުތައް ސާފުކޮށްދިނުމަށް   .233

މަރުޙަލާގައި ައޑުއެހުމެއް ާބްއވަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެފަދަ އަުޑއެހުމެއް 

 ކޯޓަށް ބޭްއވިދާނެއެެވ.

 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް  

 ބޭއްވުން 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްެރކުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ފެށުމަށްޓަކަިއ   .234

ަބޔާންކުރާ އިުޖރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިުމމުން، އަުޑއެހުންތައް މި ބާބުގައި 

ބާއްވާނެ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުާމއެކު އެ ތާރީޚުަގއި މައްަސލައިގެ ޝަރީޢަތުެގ 

 އަުޑއެހުންތައް ކޯޓުން ބާްއވަްނވާނެެއވެ.

 

 އެކާވީސްވަނަ ބާބު 

 ކޯޓު އަމުރު 

 

ގުިޅެގން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަަހޅާނީ ދަޢުވާ  ހިނގަމުންދާ ދަޢުވާއަކާ (ހ)  .235 ކޯޓު އަމުރަށް އެދުން 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަެށވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދަޢުވާ ފުރަަތމަ ހުށަހެޅި  (ށ)  

ކޯޓަށް އެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ ދަޢުވާ އެހެން ކޯޓަކަށް 

ދަށުން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެިދ ބަދަލުކުރެވިފަިއވާނަމަ، މި މާްއދާގެ (ހ) ގެ 

 ހުށަހަޅާނީ އެ ދަޢުވާ ބަދަލުކުރެވިފަިއވާ ކޯޓަެށވެ.
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ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެނީ ދަޢުާވއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ކަުމގަިއވާނަމަ،  (ނ)  

އެ ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، އެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ 

 ކޯޓަށެވެ.

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ިހނދަކު، ކޯޓު އެހެން  (ރ)  

އަމުރަކަށް އެދެނީ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިޖުާރައތު ކޯޓުން 

ފެށުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވާނަމަ، ކޯޓު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކުިރއަށްގެންދާ ކޯޓަެށވެ.

ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "އަުމރަށް އެދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،  މި (ބ)  

 ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި މި ބާބުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ.

މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ައމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް" ކަމަްށ ބުނެފައި  (ޅ)  

އެދިފައިވާ ފަރާތް އެވަީނ، އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް 

 ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ރައްުދވާ ޮކންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އަުމރަށް އެދޭ ފޯމު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،   (ކ)  

ކޯޓު އަމުރެއް ބޭނުްނވާކަމަށް ަބޔާންކޮށް އަމުރަށް އެދޭ ފަރާުތން ހުށަހަޅާ 

 ފޯމަށެވެ.

 

ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު 

 ފުރިހަމަކުރުން 

ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށްޓަކައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާަފިއާވ  (ހ)  .236

 ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމުަގއި މަދުވެގެން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި  (ށ)  

 ލިޔެކިޔުން އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 އެދޭ އަމުރުގެ ބާވަތް؛ނެރެދިނުމަށް   )1(   

 އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް ނުވަަތ ފަރާތްތައް؛  )2(   

 އަމުރަށް އެދޭ ސަބަބުތައް؛  )3(   

 އަމުރު އޮންނަންވީ ގޮތް.  )4(   

ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދޭއިުރ، އެ އަމުރާ ގުިޅގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެކި  (ނ)  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ކޯޓު އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު ކޯޓަށް ލިބުމާއެކު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިާވ  (ހ)  .237 އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު ރައްދުކުރުން 

އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތަކާެއކު އެ ފޯމު އަމުރު ރައްދުވާ ފަާރތަށް ކޯޓުން 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  (ށ)  

އަުމރާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ަކނޑައެޅުމުެގ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

(ތިނެއް) ުދަވސް ކުރިން އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޯމު  3މަދުވެގެން 

 ރައްދުކުރަންވާެނއެވެ.

 

އަޑުއެހުމަކާ ނުލައި އަމުރާމެދު 

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވުމަކާ ނުލަިއ، ކޯޓު އަމުރަށް އެދި   .238

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާމެދު ކޯޓަށް ގޮތެއް ކަނޑަެއޅިދާނެއެެވ.

 އެދިފައިވާ އަމުރުަގިއވާ ކަންަކމަށް ޚަޞްމުން އެއްބަސްވުން؛ ނުވަތަ (ހ)  

އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވުމަކާ ނުަލއި އަމުރާމެދު ކޯޓަށް ފެްނނަ ގޮތެއް  (ށ)  

 ކަނޑައެޅުމަށް ޚަޞްމުން ެއްއބަސްވުން؛ ނުވަތަ 

އަމުރާމެދު ގޮތެްއ ކަނަޑެއޅުމަށްޓަކައި އަުޑއެހުމެއް ބޭއްވުމަީކ،  (ނ)  

 މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ނުފެނުން.

 

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ 

 ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ބާރު 

ކޯޓު އަމުރަކާ ގުިޅގެން ކޯޓުްނ އަުޑއެހުމެއް ބާްއވާ ޙާލަުތަގއި އެ އަުޑއެހުމަށް   .239

ފަރާތުން ނުވަަތ އަމުރު ރައްުދވާ ފަރާތުން ާޙޟިރުނުވިނަމަވެސް، އަމުރަށް އެދޭ 

 އެއިން ފަރާތެްއގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ކޯޓަށް އެ މަްއސަލަ ކުރިއަށްގެންެދވިދާނެއެެވ.

 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  (ހ)  .240 އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

     އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާތާ ގިނަެވގެން  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ކޯޓުން އެ އަމުރާމެދު ގޮތެްއ  14

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

މި ބާބުގެ ދަށުން ކޯޓުން ައމުރެއް ނެރެދޭ ޙާލަތުަގއި ެއ އަމުރުަގިއ  (ށ)  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފަނިޑާޔރު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

 އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތާއި އަުމރު ރައްދުވާ ފަރާތް؛  )1(   
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 އަމުރުގެ ބާވަްތ؛  )2(   

 އަމުރު ބިނާކޮށްފައިވާ ވާޤިޢާ ައދި ޤާނޫނީ ސަބަބުތައް؛  )3(   

 ވަކި މުއްދަެތއްަގއި އަމުރު ަތންފީޛުކުރަންޖެހޭނަމަ އެ މުއްދަތު؛  )4(   

       އަމުރުގެ ތަންފީޛީ ބާރު ހިނގާނީ ވަކި ުމއްދަތަކަށްނަމަ،  )5(   

 އެ މުއްދަތު؛

 

 އެނޫންވެސް އަމުރާގުޅޭ މުހިންމު ކަންކަން.  )6(   

 

އެދިފައިވާ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ކޯޓުން ނިންމާ ޙާލަތުގައި،  (ނ)  

އެފަދައިން ކޯޓުން ނިންމި ސަބަބުތަކާއެކު އެ ނިންމުން، އަމުރަށް އެދުނު 

އެންމެހައި ޚަޞްމުންނަށް،  ފަރާތަށާއި އަމުރު ރައްދުވާ ފަާރތަށާއި ދަޢުވާގެ

 އެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުގައި ދޭންވާނެއެވެ.

 

އަސާސެއް ނެތި ހުށަހަޅާ 

 ހުށަހެޅުންތައް 

މި ބާބުގެ ދަށުން އަމުރަކަށް ެއދިފައިވަނީ ެއްއވެސް ައސާސެްއގެ މަްއޗަްށ  (ހ)  .241

ބިނާކޮށްގެން ނޫން ކަުމގައި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ެއކަން ފާހަގަކޮށް، 

 އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު ބާޠިލުކުރެިވދާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންުކރާ ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާމެދު  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އިޖުާރއަތުގެ ދަށުން  422މި ޤާނޫނުގެ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޯކޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

 

 ބާވީސްވަނަ ބާބު 

 ވަގުތީ ފަރުވާއާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު 

 

މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ަވުގތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކޯޓަްށ  (ހ)  .242 ވަގުތީ އަމުރު 

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުާވއެްއގައި ޯކޓުން ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމުގެ ުކރިން ވަގުީތ 

ަރއްާކތެރިކަމެްއ ފަރުވާެއއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޮގތުން ނުވަތަ ވަގުތީ 

 ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުން ނެރެދޭ ވަގުތީ ފަރުާވގެ އަމުަރށެވެ.
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ވަގުތީ އަމުރުެގ ގޮުތގަިއ އަންނަނިވި ާބވަތުގެ އަމުުރތައް ކޯޓަށް  (ށ)  

 ނެރެދެވިދާނެއެވެ.

 

 ވަކި ކަެމއް ކުރުމަށް އަްނގައި ކުރާ ަވގުތީ އަމުރެްއ؛  )1(   

 އަންަގއި ކުރާ ަވގުތީ އަމުރެއް؛ވަކި ކަެމއް ނުކުރުމަށް   )2(   

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެިއން ކަމެއް ކުރުމަށް ނެރޭ ވަގުީތ   )3(   

 އަމުރެއް؛

 

    i.   ވަކި މުދަލެްއ ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ވަކި ފަރާެތއްެގ

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ުނަވތަ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާެއކު 

 ބެލެހެއްޓުމަށް؛

    ii.   ިމުދަލެއް ބަލައި ފާްސކުުރމަށް؛ވަކ 

    iii.  ވަކި މުދަލެްއގެ ސާމްޕަލް ނެުގމަށް؛ 

    iv.   ްވަކި މުދަލެއްގެ ތަޙުލީލެއް ހެދުމަށް ނުވަތަ އެ މުދަލެއ

 ހިމެނޭ ތަނެއް ބެލުމަށް؛

    v.   ަވަކި މުދަލަކީ ފަނާވެދާފަަދ މުދަލެއްނަމަ ނުވަތ

ައވަހަށް އެނޫންވެސް އެކަީށގެންާވ ސަބަބަކަށްޓަކަިއ 

 ވިްއކާލަންޖެހޭފަދަ މުދަލެއްނަމަ އެ މުދަލެއް ިވއްކާލުމަށް؛

    vi.   ްވަކި މުދަލަކުން ލިބޭ މަންފާ ނުވަތަ އާމްދަނީ ޝަރީޢަތ

 ނިމެންދެން ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް.

 

) ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުާރފަދަ 3މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ (  )4(   

ޚަޞްމެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގިއާވ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުުމގެ ގޮުތން 

 ބިމެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތަކަށް ަވނުމަށް ހުއްދަކުރާ އަމުރެއް؛

 މުދާ ރައްދުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރެއް؛  )5(   

 މުދަލުން ތަޞައްރުފުކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ އަމުެރއް؛  )6(   

 މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކުރާ އަމުރެއް؛  )7(   
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ތަޞައްރުފުކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ އަމުެރއް ނިސްބަްތވާ މުދަލުން   )8(   

މުދަލެއް ހުރި ތަނެއް ހާމަކުރުމަށް މައްސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ 

 ޚަޞްމެއްގެ މަްއޗަށް ކުރާ އަމުރެއް؛

 ދަޢުވާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހެކި ހާމަކުރުމަށް އަންގައި ކުރާ އަމުރެއް؛  )9(   

ދެކޮޅަށް ހެިކ  ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެއް ކަުމގަިއ ނުވާ ފަރާތަކާ  )10(   

 ހާމަކުރުމަށް ކުރާ އަމުރެއް؛

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ފައިސާ ދެއްކުުމގެ އަމުރެއް.  )11(   

ވަގުތީ އަމުރެއް މެދުވެިރކޮށް ވަގުތީ ފަުރވާގެ ގޮުތގައި ަނަގއިދިނުމަށް  (ނ)  

  އެދޭ ބާވަުތގެ ފަރުާވެއއް މަުއޟޫޢީ ދަޢުވާަގއި އެދިަފއިނުިވނަމަވެސް،

 އެ ފަރުވާެއއް ވަގުތީ ފަުރވާެއްއގެ ގޮުތގައި ކޯޓަށް ނަަގއިދެވިާދނެއެވެ.

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާާހ ހިނދަކު،  (ހ)  .243 ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދެވޭނެ ވަގުތު 

ކޮންމެ ވަގުެތއްަގިއވެސް މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަދަ ވަގުީތ 

ޯކޓުަގއި އެދެވިދާެނއެވެ. ެއގޮތުން، ދަޢުާވގެ ަޝރީޢަތްތައް އަމުރަކަށް 

ފެށުމުގެ ކުރިން، ުނވަތަ ދަުޢވާެގ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހުަގއިވެްސ، ަވގުީތ 

 އަމުރެއް ނެރެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ  (ށ)  

ދަުޢވާ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިްނ ، އެހެންގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިުނވާހާހިނދަކު

ހުށަހެޅިފައިާވ ، ކޯޓުން ަވގުތީ ފަރުާވގެ އަމުރެއް ނެރެދޭންވާނީ

މައްސަލައަީކ ައވަހަށް ފިަޔވަުޅއަޅަންޖެހޭ ބާވަުތގެ މައްސަަލެއއް ނުވަަތ 

އެ މައްސަލަިއގައި ވަުގތީ އަމުރެއް ނެރުމަކީ އިންޞާފު 

 މެއް ކަމުަގއި ާވނަމައެވެ.ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަ

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓުން ެއނޫންގޮތަކަްށ  (ނ)  

ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު، ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް 

ހުށަހެޅޭނީ، ދަޢުވާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ނުވަތަ ދަޢުވާ ފޯމާ 

 ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައެވެ. ޙަވާލުިވކަން އަންގާ ިލޔުން
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އަުޑއެހުންތައް ފެށުމުެގ ކުރިްނ ކޯޓުން ވަގުީތ އަމުެރއް ެނރެދީފިނަމަ،  (ރ)  

މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުންތައް ެފށުމާގުޅޭ އިރުޝާދު ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ. 

(އެެކއް) މަސްުދވަހަށްވުެރ ދިގުނޫން  1އަދި އެ ތާރީޚުން ފެިށގެން 

ަމްއސަލައިގެ އަުޑއެހުންތައް ެފށުމަށްޓަކައި މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ކޯޓުން އިރުޝާދު ދޭންވާނެެއވެ.

 

ވަގުީތ އަމުރަކަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ އެކަމަށް ކަނޑަައޅާފައިާވ ފޯމު  (ހ)  .244 ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނެ ގޮތް 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

ފޯމާއެކު، އެ އަމުރު ނެރެިދނުމަށް އެދޭ ވަގުތީ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަާޅ  (ށ)  

 ސަބަބުތަކަށް ބާރުދޭ ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

ފައިސާއިން ނުވަތަ މުދަލުން މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ަވގުީތ  (ނ)  

އަމުރަކަށް ނުވަަތ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ވަގުީތ އަމުަރކަށް އެިދ 

ހުށަހަޅާ ހެއްކާެއކުަގެއވެ. އެނޫން ހުށަހަޅަންވާނީ އެފިޑެވިޓް މެުދވެރިކޮށް 

ބާވަތުގެ ަވގުތީ އަމުރަށް ެއދެންވާނީ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާުތގެ ބަޔާްނ 

 މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ހެއްކާ ެއކުަގއެވެ.

 

އަވަސް މަްއސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ަވގުތީ އަމުރަކަށް އެދޭނަަމ، އަމުރަށް  (ރ)  

އަމުރުގެ ޢިބާރާތް އޮންނަން  އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު، ކޯޓުން ނެރެދޭންވީ

އެދޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިުޔމުގެ ސޮފްޓް 

ކޮޕީ، ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި އަމުރު ަރއްދުާވ އެންމެހައި 

ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް އެ ފޯމާިއ ލިޔެިކޔުންތަުކގެ އަސްުލ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް 

ފެށުމުގެ ކުރިން މުދާ ބަލައި 

 ފާސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދުން 

ދަޢުވާއެްއގެ ޝަރީޢަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް  (ހ)  .245

ބޭނުންވާނަމަ، ނުވަތަ ދަޢުާވެގ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެްއގެ މުދާ ބަލައި 

 ދަ އަމުރަކަށް ކޯޓުަގއި އެެދިވދާނެއެވެ.ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ެއފަ
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކުރާފަދަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،  (ށ)  

ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އެދޭ މުަދލަކީ ދަޢުވާގެ ަމއުޟޫޢުަގއި ިހމެނޭ ނުވަތަ 

ދަޢުވާއާ ގުިޅގެން ކުރިމަތިވެާދނެ ކަމަކާގުޅޭ މުދަލެއްކަން ސާބިތުކޮށްދޭ 

 ހެކި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

     އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށާއި އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތް ފިޔަވަިއ، (ނ)  

އެ ދަޢުާވގައި ހިމެނޭ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް އެ އަމުރުގެ ޮކޕީއެއް، ކަާމ 

 ގުޭޅގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެްއާކއެކު ފޮނުވަްނވާނެެއވެ.

 

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ 

އަމުރަކަށް އެދުމާގުޅޭ ޢާންމު 

 އުސޫލު 

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ަވގުތީ އަުމރެއް ރައްދުވަނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށްނަމަ،  (ހ)  .246

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެފަދަ އަުމރަކަށް އެެދވޭނީ، ދަުޢވާއަށް ަރއްދުދިނުމަށް 

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހުގައެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުުމގެ ެއއް ަވގުތީ އަމުރަށްވުރެ ގިނަ އަމުރަށް އެދި ދަޢުވާކުރާ  (ށ)  

 ފަރާތުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ފައިސާ ދެްއކުމުގެ ަވގުތީ ައމުރެއް ރައްުދވާ ފަރާތުން، އެ އަމުާރ  (ނ)  

ގުޭޅގޮތުން ކިތާބީ ހެކި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމުގައިވާނަމަ، ަވގުތީ އަމުރާ 

(ތިނެއް) ދުވަްސ  3ްއވާ އަުޑއެހުން ބޭއްވުުމގެ މަދުވެގެން ގުޭޅގޮތުން ބާ

 ކުރިން އެ ހެއްެކއް ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާުތން ހުށަހަޅާ  (ރ)  

ކިތާބީ ހެކީގެ ަރއްދުަގއި، ެއ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅަން 

ކަމުަގިއވާނަމަ، ވަުގތީ އަމުރާ ުގޅޭގޮތުން ާބްއާވ އަުޑއެހުން ބޭނުންވާ 

(ިތނެއް) ދުވަްސ ކުރިން އެ ހެްއކެއް ކޯޓަްށ  3ބޭއްވުުމގެ މަދުެވގެން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހެއްކަީކ، ކޯަޓށް ކުރިން  (ބ)  

ހެއްެކއް އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކިތާބީ ެހއްެކއްނަމަ އެ 

 މި މާއްދާ ލާޒިމެއް ނުކުރެެއވެ.
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ފައިސާ ދެއްކުުމގެ ަވގުތީ އަުމރެއްަގއި އެ ފަިއސާެއއް ެއކީ އެއްފަހަރާ  (ޅ)  

ދެއްކުމުގެ ނުވަތަ ެއކި ފަހަރު މަތިން ބަހާލައިގެން ދެއްކުމަށް ކޯޓަށް 

 އެންގިދާނެެއވެ.

 

އަމުރެއް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ 

ނެރެދިނުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ އަުމރެއް ކޯޓުން ނެރެދޭންވާނީ އެ ހުށަހެޅުމާ  (ހ)  .247

ގުޭޅގޮތުން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަކުގެ ތެެރއިން ޝަރުޠެްއ 

 ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް   )1(   

އެނޫންވެސް ޚަރަދެއް ދިނުމަށް ވަގުތީ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

 ޒިންމާވާނެކަމަށް އެފަރާތުން ޯކޓުގައި އެއްަބސްވެަފއިވުން؛

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފަިއާވ ެގއްލުމުގެ ބަދަލަކަްށ ނުަވތަ   )2(   

ދޭންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ބަދަލަކަށް ވަގުީތ އަމުރު ަރއްދުާވ ފަރާތުން 

ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމުގައި ަކނޑައަަޅއި، އެ ގެއްލުމުގެ ަބދަލު 

ނުވަތަ ޚަރަދުގެ ބަދަލު ިހސާބުކުރުމަށް އަްނގައި ކޮށްފަިއާވ 

 ޙުކުމެއް އޮތުން؛

ދެ ފަރާތެއް ނުވަަތ ެއއަށްުވރެ ގިނަ ފަރާތްތަެކއްެގ މަްއޗަްށ   )3(   

ޭއެގ ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލަތަުކގަިއ، ވަގުީތ އަމުރު ަރއްދުވަނީ 

ތެރެއިން އެއް ފަރާތަށްނަމަ ނުވަތަ އެއް ފަރާތަށްވުރެ ިގނަ 

 ފަރާތްތަކަކަށްނަމަ، އަންނަނިިވ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުން؛

    i.   ދަޢުވާގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުަމށް ފަހުގައި ދަޢުވާލިޭބ

ކޮންމެވެސް އެއް ފަރާތެްއގެ ކިބައިން ގިނަ ޢަދަދެއްެގ 

ލިބިދާނެކަމަށް ކޯޓަށް ފައިސާ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 

 ބުރަވެވުްނ؛ ނުވަތަ 

    ii.   ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ ދަޢުވާއާ ގުިޅގެްނ

އިންޝުއަރކޮށްަފއިާވ ފަރާތްތަކަކަށްވުން ުނވަަތ 

އެފަރާތްތަކަކީ އިންުޝއަރެްނސް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް 

 ކަމުގަިއވުން.
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މައްސަލަިއެގ ޙުކުމުގަިއ ވަގުތީ އަމުރެްއގެ ދަށުން ނަގައިދޭންވާީނ،  (ށ)  

ނަގައިެދވިދާނެކަމަށް ބެލެޭވ ޖުމްލަ ޢަދަދާ އަޅާބަލާއިރު، ެއ ޢަދަދަށްވުރެ 

 ބޮޑުނުވާނޭހެން، ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރެއްގެ ަފއިސާެއވެ.

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތުން އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ައދާކުރަންޖެހޭ  (ނ)  

ފައިސާެއއް އަަޅއިކެނޑުމަާށިއ، ރައްދު ފައިސާެއއް އޮތްނަމަ، އެ 

ދަޢުވާއަށާިއ، ެގއްލުން ކުަޑުކރުމުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ވެފައިާވ 

 އިހުމާލަށް، ވަގުތީ އަމުރު ނެެރދިނުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުަރންވާނެެއވެ.

 

ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް 

 ނެރޭ ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް 

ދެއްކުުމގެ ަވގުތީ އަމުރެއް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުެގ މައްޗަްށ ފައިސާ  (ހ)  .248

ނެރެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެފަަދ އަމުރަކާ އެްއގޮތަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ފައިސާ ދަްއކާފަިއވާނަމަ، ުނވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ަދއްކަންޖެހޭ 

ސާ ފައިސާގެ މިންވަެރއް އަމިއްަލ އިޚްތިޔާރުަގއި ދައްކާފަިއވާަނމަ، ފައި

ދެއްކުމުގެ ަވގުތީ އަމުުރގަިއވާ ފައިސާގެ މިންވަރަށް އުިނއިތުރު ގެނައުމަްށ 

 އެންގުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓަށް ިލބޭ ބާރުތަކުގެ ތެޭރަގއި، ަފިއސާ އެުކަގއި  (ށ)  

ަވގުީތ  ނުވަތަ ެއއިން ބަެއއް އަލުން ެދއްކުމަށް، ުނވަތަ ފައިސާ ެދއްުކމުގެ

އަމުރު ބަދަލުކުރުމާއި ބާޠިލުުކރުމަށް، ނުވަތަ އެފަދަ އަމުެރއްގެ ދަށުން 

ފައިސާ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ެއ ފައިސާ ެއކުަގއި ނުވަތަ އެ ފައިސާއިްނ 

ބައެއް، ފައިސާ ެދއްކި ަފރާތަށް އަނބުރާ ދިނުމަށް އަމުރުކުރުން 

 ހިމެނެއެވެ.

 

އަމުރަކަށް އެދިފައިުނވިނަމަެވސް، ދަޢުާވ ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެްއގެ ފަރާތުން  (ނ)  

ނުވަތަ ދަޢުވާއިން ަބއެއް ބާިޠލުކުރާ ަވގުތު، މި މާއްދާގެ ަދށުން ކޯޓަށް 

 އަމުރެއް ނެރެވިދާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޮށްފައިާވ އަމުރަކާ އެްއގޮތަށް ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުން  (ރ)  

ފައިސާ ދައްކާަފއިވާ ޙާލަުތަގއި، އެ ޢަދަދަކީ ދަޢުާވެގ ޙުކުމުގަިއ 

އެފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ަކމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުުރ 
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އްކި ދުވަހުން ޢަދަދެއްނަމަ، އިތުރަށް ދައްާކފައިވާ ޢަދަދަށް ފައިސާ ދެ

 ފެށިގެން އިންޓްރެސްޓް ނަަގިއދިނުމަށް ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

 

ދަޢުވާ ފަސްކުރެވޭ ޙާލަތުގައި 

 ވަގުތީ އަމުރު ތަންފީޛުނުވުން 

މުޢާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުެރއް ފިޔަަވއި، އެޫނން ބާވަތެއްގެ ަވގުީތ   .249

ދަުޢވާގެ ޚަޞްމުން ެއއްބަސްެވގެން ދަޢުާވ  އަމުރެއް ޯކޓުން ނެރެފައިވާނަަމ، އަދި

ފަސްކުރާ ފަސްކުރުން ފިޔަަވިއ، އެނޫން ގޮތަކުން ދަުޢވާ ފަސްކުރެވިަފއިވާނަމަ، 

ދަޢުވާ ފަސްކުރެވުނު ނަމަވެސް، ވަގުތީ އަމުރު ތަންފީޛުކުރެޭވނެ ކަމުގައި ކޯޓުްނ 

ފީޛީ ބާރު ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ދަުޢާވ ފަސްކުރުމާއެުކ ަވގުތީ އަުމރުގެ ތަން

 ނެތިގެންދާނެއެވެ.

 

ދަޢުވާ ބާޠިލުކުރާ ޙާލަތުގައި 

 ވަގުތީ އަމުރު ތަންފީޛުނުވުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދައްކާފައިނުވާތީ ކޯޓުން ދަޢުވާއެްއ  (ހ)  .250

ބާޠިލުކުރާ ޙާލަތުގައި، އެ ދަޢުވާއާ ުގޅިގެން ކޯޓުން ވަުގތީ އަމުރެްއ 

މާއްާދގެ (ށ) ަގއި ބަޔާންކުާރ ޙާލަތުަގިއ ފިޔަަވއި، ނެރެފައިވާނަމަ، މި 

(ސާދަ) ދުވަސް ހަމަވާ  14ދަޢުވާ ކޯޓުން ބާޠިލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ތާރީޚުގައި އެ ަވގުތީ އަމުެރއްެގ ތަންފީޛީ ބާރު ނެތިގެންދާނެއެވެ.

ދަޢުވާކުރާ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  (ށ)  

ފަރާތުން އަލުން ކޯޓަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެނޫން ގޮަތކަށް ކޯޓުން 

ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ަވގުީތ އަމުރާގުޅޭ ައޑުއެހުން ބޭްއުވމާ ހަމައަށް 

 ވަގުތީ އަމުރުގެ ތަންފީޛީ ބާުރ ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް 

 ސެކިއުރިޓީއެއް ނެގުން 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާުތގެ ކިަބއިން ެސކިއުރިީޓއެްއ  (ހ)  .251

ބެހެއްޓުމަށް އަންަގއި ކުރާ އަުމރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ސެކިއުރިޓީެއއް ބެހެއްޓުމަށް އަންާގ އަމުރަކަށް  (ށ)  

ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ާބރުދޭ ހެކި އެދި ހުށަހަޅާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ސެކިއުރިޓީެއއް ބެހެއްޓުމަށް ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުގެ  (ނ)  

މައްޗަށް ކުރާ އަމުރުަގއި، ެސކިއުރިީޓގެ ޢަދަދާއި، ސެިކއުިރޓީ ދައްކާނެ 

 ގޮތާއި ވަގުތު ކޯޓުން ކަނަޑައޅަންވާނެެއވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ސެިކއުރިޓީެއއް ބެހެއްޓުމަށް ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުގެ  (ރ)  

މައްޗަށް އެްނގޭނީ، މައްސަަލިއގެ ވަަށއިގެްނވާ ކަންކަމަށް ބަާލއިރު އެފަދަ 

އަމުރެއް ކުރުމަކީ ޢަދުލުވެރި ޮގތެއްކަމުަގއި ކޯޓަށް ބުަރވެވޭނަަމ، އަދި މި 

ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެްއ މާއްދާގެ (ބ) ަގއި ބަޔާންުކރާ 

ފުރިހަމަވާ ޙާލަތުގައި ުނވަތަ އެފަދަ ސެިކއުރިޓީެއއް ނެގުަމށް އެހެން 

 ޤާނޫނަކުން ކޯޓަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަެއވެ.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަކަށް ސެކިއުރިޓީެއއް ބެހެއްޓުމަށް ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުގެ  (ބ)  

 ތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.މައްޗަށް އެްނގޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠު

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ   )1(   

 ބޭރުގަިއކަމަށްވުން؛

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށްވެފަިއ، ދަޢުާވލިބޭ   )2(   

ފަރާތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްފިނަމަ، 

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަށް ނުދެއްކޭނެ ކަމުަގިއ އެ ޚަރަދުގެ ފައިސާ އެ 

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަެކއް ހުރުން؛

ދަޢުވާގެ އަުޑއެހުންތައް ފެށުަމށްފަހު، އެ ދަޢުާވގެ ނަތީޖާިއން   )3(   

ބަރީޢަވުމުގެ ބޭނުމުގައި، ަދޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެފަރާތެުގ 

 އެޑްރެސް ބަދަލުކޮށްފަިއވުން؛

ަފރާތުގެ އެޑްރެސް ަބޔާންކޮށްަފއި ދަޢުވާ ފޯމުގައި ދަޢުވާކުރާ   )4(   

 ނެތުން، ނުވަތަ ރަނގަޅު ނޫން އެޑްރެހެއް ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތުްނ؛

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާޮކށްފައިވަނީ ތިންވަނަ ފަރާތެްއެގ   )5(   

ފައިދާއަށް ކަމުަގއިވެަފއި، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކުރަންޖެހުނު 

ފަރާތުގެ މައްަޗށް ޚަރަދުތައް ދެއްކުމަށް ދަޢުވާކުރާ 

އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އެ ޚަރަދުެގ ފައިސާ އެފަރާތަށް ނުދެއްކޭނެ 

 ކަމުގައި ޤަބޫލުކުެރވޭ ސަބަބުަތކެއް ހުރުން؛
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ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ މުަދލާމެދު އެފަރާތުން އަޅާަފއިާވ   )6(   

ފިޔަވަޅުތަަކކީ، ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައް 

އެފަރާތުގެ މަްއޗަްށ ކުރާ އަމުރެއް ތަންފީޛުކުރުަމށް ދެއްކުމަށް 

 ދަތިވާފަދަ ފިޔަވަޅުތަަކކަށްވުން.

 

 ތޭވީސްވަނަ ބާބު 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުން 

 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެފަރާތުްނ ކޮށްފައިާވ  (ހ)  .252 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ޙައްޤު 

 އެ ދަުޢވާއިން ބަެއއް އަނބުރާ ގެނެިވދާނެއެވެ. ދަޢުވާ އެުކގައި ުނވަތަ

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްަނމަވެސް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ދަުޢވާ  (ށ)  

ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ބަެއއް އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކައި ކޯުޓެގ ހުއްދައެްއ 

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ނެރެފައިވުން؛އެ ދަޢުވާއާ ގުިޅގެން ަވގުތީ ައމުރެއް   )1(   

އެ ދަޢުާވއާ ގުޅިގެން ދަުޢވާެގ ޚަޞްމަކު ަވކި ކަމަކަށް ކޯުޓަގއި   )2(   

 އެއްބަްސވެފަިއވުން؛

     ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަން ޭބނުންވާ ތާރީޚުެގ ކުރިއަްށ ޮއތް  )3(   

(އެކެއް) މަސްދުވަުހގެ މުްއދަތުގައި މައްސަަލއިގެ ޝަރީަޢތުގެ  1

 އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވުން.

ދަޢުވާއާ ގުޅިގެން ދަުޢވާކުރާ ފަރާތަށް އެހާތަނަށް އެއްެވސް ފައިސާެއއް  (ނ)  

ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ދަޢުާވއެްއ އަނބުރާ ގެނެވޭނީ، ދަޢުާވ އަނބުރާ 

ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުެގ ރުހުން ލިޔުމުން ލިބިއްޖެނަމަ، ނުވަަތ ގެނައުމަށް 

 ކޯޓުން އެކަމަށް ހުއްދަދީފިނަމައެވެ.

    ދަޢުވާލިބޭ އެއް ފަރާތަްށވުރެ ގިނަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ދަޢުވާތަުކގަިއ، (ރ)  

އެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކެްއގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ދަޢުާވ ނުވަތަ ޭއެގ 

ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަުކގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއވާ ދަޢުވާ އެުކގައި ުނވަތަ 

 ދަޢުވާގެ ބަެއއް، ދަުޢވާކުރާ ަފރާތަށް އަނބުރާ ގެނެވިދާނެެއެވ.
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ހިމެނޭ ދަޢުވާތަކުަގއި، ދަޢުވާކުރާ ެއއް ފަރާތަށްވުެރ ގިނަ ފަރާތްތައް  (ބ)  

ދަޢުވާކުރާ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނެޭވނީ، ދަޢުާވ 

އަނބުރާ ގެަނއުމާމެދު އޭނާ ފިޔަވަިއ ދެންތިބި ދަޢުވާކުާރ ފަރާތްތަކުގެ 

ރުހުން ލިޔުމުން ލިބިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުން އެކަަމށް ހުއްދަ 

 ދީފިނަމައެވެ.

 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ 

 އިޖުރާއަތު 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާެއއް އެުކގައި ުނވަތަ ދަޢުވާއިން ަބެއއް އަނބުރާ  (ހ)  .253

ގެނައުމަށް އެދޭނަމަ، ަދޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަްށ ކޯޓަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ދަޢުާވގެ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް އެ ހުށަހެޅުމުގެ 

 ކޮޕީއެއް ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްޓަކަިއ، ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެއްގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ  (ށ)  

ޙާލަތުގައި، އެ ރުހުން ލިބިފައިާވކަމުގެ ލިޔުން މި ާމއްދާެގ (ހ) ެގ 

 ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާއެުކ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ދަޢުވާތަުކގަިއ، ދަޢުވާލިބޭ އެއް ފަރާތަްށވުރެ ގިނަ  (ނ)  

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އަނބުާރ ގެންނަނީ ޭއގެ ތެެރއިން ޮކން ފަރާތަކާ 

ދެކޮޅަށް ކޮށްފަިއވާ ދަޢުާވއެްއަކން، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ހުށަހަޅާ 

 ހުށަހެޅުމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަން ހުށަހެޅި 

 ލުކުރަން އެދުން ހުށަހެޅުން ބާޠި 

ވަނަ މާްއދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާުކރާ ފަރާތުން  253މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .254

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ ޙާލަތުގައި، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

ގެ ދަށުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުުމގެ ހުށަހެޅުމެއް މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ބާޠިލުކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، ދަޢުވާ އަނބުރާ 

(އަށާވީސް) ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  28ގެންނަކަމުގެ ިލޔުން އެފަރާތަށް ލިބޭތާ 

 އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށް 

ހުށަހެޅުން ކޯޓުގެ ހުށަހަޅާ 

 ހުއްދައަކާ ނުލައި ތަންފީޛުވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ  253ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންނަކަމުގެ ލިޔުން މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .255

(ހ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ތާރީޚުގައި ދަޢުާވ އަނބުރާ 

 ގެނައީކަުމގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

 

އޮތްަނމަވެސް، ަމއްސަލަ މުޅިން ނިުމނީ ކަމުަގއި މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން  (ށ)  

ަވނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބޔާންުކރާ މުއްދަތު  254ބެލެވޭނީ މި ޤާނޫނުގެ 

 ހަމަވާ ތާރީޚުގަެއވެ.

 

މި ބާބުގެ ދަށުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައިނަމަވެސް، ދަުޢވާކުރުމުެގ  (ނ)  

މައްސަލައަށް ޯކޓުން ގޮތެްއ ސަބަބުން ޚަޞްމުން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދާގުޅޭ 

ކަނޑައަަޅއިދިނުމަކަށް ިމ ބާބުގަިއާވ ެއއްެވްސ މާއްދާެއއް 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 

ދަޢުވާކުރުމުގެ ސަބަބުން 

 ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދަށް ޒިންމާވުން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނެސްފިނަމަ، އޭާނ ކޮށްފަިއވާ  (ހ)  .256

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން އެހާތަނަށް ނުވަތަ ެއ ތާރީޚުެގ ދަޢުވާގެ ސަބަބުން 

ކުރިން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތަކަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

 ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އަނުބރާ ގެންނަން އެދެނީ ދަޢުވާގެ ަބއެްއ  (ށ)  

ކަމުގަިއވާނަމަ، މި މާއްދާެގ (ހ) ގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އަނބުރާ ގެންނަ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިނގާފައިާވ 

ޚަރަދުތަކަށެވެ. އަދި އެ ޙާލަތުގަިއ، ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާާހ 

ހިނދަކު، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބަލަިއ 

 ެއޅުމަށްފަހުގައެވެ.ވަޒަންކުރާީނ، މުޅި ދަޢުވާ އެުކގައި ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑަ

ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ޓްެރކުން ކުރިއަްށގެންދާ މައްސަލަތަުކގެ މައްޗަކަްށ  (ނ)  

 މި މާއްދާއެއް ނުހިނގާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު 

 އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ހިނދަކު އަންނަނިިވ   .257

ޙާލަތްތަކުގަިއ، ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެނައުމަށްފަހު އަލުން އެ ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތުގެ 

 މައްޗަށް ދަޢުާވއެއް ކުރާނަމަ، އެކަމަށްޓަަކއި ކޯުޓގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެެވ.
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ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެަނއީ ދަޢުާވލިބޭ ފަރާތުން ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް  (ހ)  

 ފަހުގައި ކަމަށްވުްނ؛

އަލުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ަދޢުވާ އެަމއްޗަށް ބިާނވެފަިއވާ ވާޤިޢާތަކާިއ  (ށ)  

   އަނބުރާ ގެނައި ދަޢުވާ ބިާނވެފަިއވާ ވާޤިޢާތައް އެްއގޮްތުވން ނުވަތަ 

 ދެ ދަޢުވާގެ ވާޤިޢާތަަކކީ ދާދި އެްއގޮތް ވާޤިޢާތަަކކަށްވުން.

 

ދަޢުވާގެ ބައެއް އަނބުރާ ގެންނަ 

މައްސަލަ ޙާލަތުގައި ޚަރަދުގެ 

 މަޑުޖައްސާލުން 

    ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުާވެގ ބައެއް އަނބުރާ ގެނައުުމެގ ސަބަބުން  (ހ)  .258

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތުން ިޒންމާވާންޖެހޭ  256މި ޤާނޫނުގެ 

ޙާލަތުގައި، އެ ޚަރަދު ެދއްކުަމށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގާފަިއާވ 

ނުވަތަ ެއ ޚަރަދުގެ މިންވަރާ ގުޭޅގޮުތން ދަޢުވާގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން، 

(ސާދަ) ުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ،  14ޚަޞްމުން އެއްބަްސވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން އެ ޚަރަދު ދައްކާފައިުނވާނަމަ، އެފަރާތުން 

ދައްކަންޖެހިފައިވާ ޚަރަދު ދައްަކންދެން އެ ދަޢުވާއިން ކުރިއަށްެގންދިޔުމަށް 

ފައިވާ ބައިތަާކގުޭޅ މައްސަލަ ކުރިއަްށ ނުގެންގޮސް ނިންމާ

 މަޑުޖައްސާލެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން މައްސަލަ ކުިރއަށްގެންދިޔުްނ  (ށ)  

 މަޑުޖައްސާލުމަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އަުޑއެހުމަކާ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން  (ނ)  

 ނުލައި ކޯޓަށް ެއކަމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމިދާނެއެވެ.

 

 ސައުވީސްވަނަ ބާބު 

 ޙުކުމް 

 

މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީަޢތުގެ އަުޑއެހުންތައް ނިމުމާއެކު، ވަގުތުން  (ހ)  .259 ޙުކުމްކުރުން 

 ނުވަތަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ެއ މައްސަލަިއގެ ޙުކުމް ކުރަންާވނެއެވެ.

މައްސަލަެއއްގެ ައޑުއެހުންތަްއ ނިމުމާއެކު ވަގުތުން ޙުކުމް ނުކުރާނަމަ،  (ށ)  

ޙުކުމް ކުރާނެ ތާރީޚެއް، ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ ފަހު އަުޑއެހުމުގަިއ 
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ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާެނއެެވ. ނުވަތަ ޝަރީޢަުތގެ ފަހު ައޑުއެހުމުަގިއ 

    ބާއްވާތާޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަނަޑެއޅެން ނެތްނަމަ، އެ އަޑުއެހުން 

(ތިނެއް) ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި، މަްއސަލަިއގެ ޙުކުމްކުާރނެ ތާރީޚެްއ  3

 ކަނޑައަަޅއި، ޚަޞްމުންނަށް ައންގަންވާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ެގ ދަށުން ކަނަޑއަޅާ ތާރީަޚކީ، ޝަީރޢަތުގެ ފަުހ  (ނ)  

(ތިރީްސ) ދުވަހުެގ  30އަުޑއެހުން ބާްއވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 މުއްދަތަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގައި ެވގެންނުވާނެެއވެ.

 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  (ހ)  .260 ޙުކުމް އިއްވުން 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު، މަދަނީ ކޮންމެ މައްސަލައެްއަގއި ކޯޓުްނ 

ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަިއެގ ޙުކުމްކުރަންވާނީ، މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ 

ފުރިހަމަ ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށްފަހު، ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއަށާިއ 

ދިފާޢަށާއި، ހުށަހެޅުނު ހެއްަކށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހުުޅވާލެވިަފއިާވ 

 ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެްއގަެއވެ.

ލިެޔ ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލީހުގަިއ ފަނޑިޔާރު ިއްއވާ ުޙކުމަކީ  (ށ)  

ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ުޙކުމެއްނަމަ، މުޅި ޙުކުމް އެުކގައި އިްއވުްނ ލާޒިމެއް 

ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ެއ ޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު، މުޅި ޙުކުމުެގ 

 އަސްލު، ވަގުތުން ޚަޞްމުންަނށް ދޭންވާނެއެވެ.

 

ޙުކުމެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ 

 މައިގަނޑު ކަންކަން 

މައްސަލައަކާމެދު ގޮެތއް ކަނޑައަަޅއި ކުރާ ުޙކުމުަގއި އަންނަނިވި މަދަނީ  (ހ)  .261

 ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

އެ ޙުކުމް އިްއވި ފަނޑިޔާުރގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި މަާޤމު   )1(   

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުްނ؛

 ޙުކުމްކުރި ތާރީޚު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން؛  )2(   

 ކޯޓުގެ ިސއްކަ ޖަހާފައި އޮތުްނ؛  )3(   
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ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭ ތާރީޚަކީ ޙުކުމްކުރި ާތރީޚު   )4(   

ކަމުގައިުނވާނަމަ، އެފަދައިން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ތާރީެޚްއ 

 ހިމަނާފައި އޮތުން؛

 ޙުކުމަށް ފަނޑިޔާރު ރުޖޫޢަވި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮުތން.  )5(   

ަބޔާންކުރާ ަތފްޞީލުތައް ) ަވނަ ނަންބަރުގައި 5މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ޙުކުމުގައި ހިމަނާއިރު، ދަޢުވާަގއި ވަކި ކަމެއް ހިނގި ގޮތާެމދު ސުވާލު 

އުފައްދާފަިއވާނަމަ، އަދި ެއކަންކަމާގުޭޅ ަވކިަވކި ޤާޫނނީ ސުވާުލ 

އުފައްދާފަިއވާނަމަ، އެއިްނ ކޮންމެ ކަމަކަށް ގޮތެްއ ަކނޑައަޅާފަިއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

 

ކަނޑައަޅައި  ފައިސާ ދެއްކުމަށް 

 ކުރާ ޙުކުމް 

          ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމެއްަގއި، ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާނަމަ، (ހ)  .262

 އެ ޙުކުމުަގއި އަންނަިނވި ކަްނކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނާވނެއެވެ.

 ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާގެ ޢަދަދު؛  )1(   

 ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް؛  )2(   

 ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް؛ފައިސާ   )3(   

 ؛ފައިސާ ދައްކަން ފަށަންޖެހޭ ތާރީޚު  )4(   

 ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާްޞކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު.  )5(   

ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނަޑއަޅަިއ ކުރާ ޙުކުމެއްަގއި، އިންސްޯޓލްމަންޓަށް  (ށ)  

   ބަހާލައިގެން ފައިސާ ެދއްުކމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، މި މާއްދާެގ 

ގަިއ ބަޔާންކުާރ ކަންކަުމގެ އިތުރުން، އެ ޙުކުުމގައި އަންނަނިިވ  (ހ)

 ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.

 ކޮންމެ އިންސްޓޯލްމަންޓެއްަގިއ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު؛  )1(   

 ކޮންމެ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚު.  )2(   

ދަޢުވާއަކާ ގުިޅގެން ރައްދު ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުާވެއްއ ކުރުމުގެ  (ނ)  

ހުއްދަ ކޯޓުން ދީފައިވާ ޙާލަތެއްަގއި، އެ ދަޢުާވގެ ޙުކުމް ކުރުމުގަިއ، 

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ޙުކުމުަގިއ 

ޖެހޭ ޢަދަދު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ ދެފަރާތުން ދައްކަން
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އަޅަިއކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

 

ޙުކުމުގެ ތަންފީޛީ ބާރު ހިނގާ 

 ވަގުތު 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާހާހިނދަކު، ުނވަަތ  (ހ)  .263

ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ޙުކުމުގެ ޙުކުމްކުރި ކޯޓުން އެނޫން ޮގތަކަށް 

ތަންފީޛީ ބާރު، އެ ޙުކުމް ކުރި ތާރީޚުގައި ހިނގަން ފަށާނެެއވެ. ޙުކުމުގަިއ 

އެ ޙުކުުމގެ ތަންފީޛީ ބާރު ިހނގާނެކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ އެެހން ތާރީޚެއް 

ކަމަށްވާނަމަ، އެ ޙުކުމުގެ ތަްނފީޛީ ބާރު ހިނގަން ފަށާނީ، އެ ތާރީޚަކުން 

 ފެށިގެންނެވެ.

ޙުކުމް ކުރި ކޯޓަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްނަމަ، އަދި ޙުުކމަކީ ވަގުީތ  (ށ)  

ފަރުވާގެ ުޙކުމެއް ުނވަތަ ނިްނމުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ކަމުަގއިނުވާނަމަ، 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޙުކުުމގެ ނުވަަތ 

ބާރު ހިނގަން ފަށާނީ އަރަނިވެރިާޔެގ ނިންމުމުގެ ނުވަތަ އަމުރުގެ ތަްނފީޛީ 

 ފަރާތުން އެކަށީގެްނވާ ސެިކއުިރޓީއެއް ބަހައްޓާ ޙާލަުތގަެއވެ.

އަރަނިވެރިާޔގެ ފަރާތުން ެސކިއުރިީޓއެއް ބަަހއްޓާފައިުނާވ ޙާލަތުގަިއ،  (ނ)  

ދަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން ެއކަީށގެންވާ ސެިކއުރިޓީެއއް ބަަހއްާޓފައިވާނަމަ، 

 ތަންފީޛީ ބާރު ފަސްުކރެވިގެންދާނެެއވެ.ޙުކުމުގެ 

ދަރަނިވެރިޔާ ނުވަތަ އަރަނިވެިރޔާާއއި، މި ދެ ފަރާތަށްވެސް ެއކަށީގެްނާވ  (ރ)  

ސެކިއުރިީޓއެއް ހުށަހެޅެން ނެތް ޙާލަތެއްަގއި، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯުޓެގ 

ނިންމުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިން 

 ތަންފީޛުކުރެވޭނެެއވެ.

 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީޛުކޮށް 

 ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚު 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކަގއި ފިަޔވަިއ، ފަިއސާގެ ޢަދަދެއް ދެްއުކމަށް ކޯޓުން  (ހ)  .264

(ސާދަ)  14ކޮށްފައިވާ ުޙކުމެްއ، އެ ުޙކުމެއް ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ތަންފީޛުކޮްށ 

ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ތަންފީުޛކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް   )1(   

އެ ޙުކުުމގައި ުނވަަތ އަމުރުަގއި ކަނަޑއަޅާަފއިވުްނ 
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(އިންސްޓޯލްމަންޓުތަކަކަށް ބަާހލައިގެން ަފއިސާ ަދއްކަންޖެހޭނަމަ 

 ުނވަތަ ؛ އެކަން ހިމެނޭގޮތުން)

ތަންފީުޛކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު   )2(   

 އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ކަނަޑއަާޅފައިވުން؛ ުނވަތަ 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ކޯޓުން ފަސްކޮށްފައިވުން.  )3(   

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިންމަން ލާޒިމުވާ ތާރީޚުެގ  (ށ)  

ކޯޓުން ކަނޑަައާޅފައިވާނަމަ، ތެރޭގައި ޝަރީޢަުތގެ ޚަރަދު ަނގައިދިނުމަށް 

އެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ިނންމި ނިންމުމުގެ މައްޗަށްވެްސ އެ ތާރީޚު 

 ހިނގާނެއެވެ.

 

ކޮންމެ ކަމަކާމެދު ނިންމާ 

 ނިންމުން ބަޔާންކުރުން 

ދަޢުވާއެްއަގއި، އެއް ކަމަކަށްުވރެ ގިނަ ކަންކަން ހިމެނޭނަމަ، މައްސަލަިއގެ ޙުކުްމ   .265

ކޮންމެ ކަމަކަށް ގޮެތއް ކަނޑައަޅާަފއި އޮްނނަންވާނެއެެވ. އަިދ، ކުރުމުގަިއ، އެއިން 

އެއިން ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ފަނޑިޔާރު ވާސިލުވި ަސބަބު ބަޔާންކޮށްފައި 

އޮންނަންވާނެެއވެ. އަދި ެއްއެވސް ޙާލެއްަގއި، ެއއް ކަމަކަްށވުރެ ގިނަ ކަންކަްނ 

އަަކށް ބިނާކޮށް ކޯޓުްނ ހިމެނޭ ދަޢުވާއެްއގަިއ، އެ ަދޢުވާެއއްެގ އެންމެ ނުކުތާ 

 ނިންމުމެއް ނިންމައިގެންނުވާނެއެވެ.

 

ޙުކުމުގައިވާ ލިޔުމުގެ ނުވަތަ 

މަޢުލޫމާތުގެ ކުށް  

 އިޞްލާޙުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމެްއގައި ލިޔުމުގެ ކުށެއް ުނވަތަ މަޢުލޫމާތުގެ ކުށެްއ  (ހ)  .266

އިސްނަަގިއގެން ނުވަތަ ޚަޞްމަކު އެކުެލވިގެްނވާނަމަ، ކޯޓުން އަިމއްލައަށް 

(ހަތެއް)  7އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަިއގެ ޙުކުމް ކުރާތާ 

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ، ެއ ޙުުކމް އިޞްލާޙުކުރަންވާެނއެެވ. އެގޮތުްނ، 

        ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި މަްއސަލަ އެކުެލޭވ ބައިތަކާއި 

ށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަްއ އެ ޙުކުމަށް ގެންނަންޖެހޭކަމަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

ޙުކުމެއް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ކޯޓަށް  (ށ)  

ބަލައިގަެނވޭ ހުށަހެޅުމެއްނަމަ ނުވަތަ އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެްއ އޮވެގެްނ 

ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮުތން އަނެއް 
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ޚަޞްމު ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަކަިއ ކޯޓުން އަނެއް ޚަޞްމަށް އެ ހުށަހެޅުން 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

ޙުކުމް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިވީނަމަެވސް، އެ ޙުކުމުގެ  (ނ)  

ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްެވގެންނެއް 

 ނުދާނެއެވެ.

މާއްދާގެ (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމުގަިއާވ މި  (ރ)  

އިމްލާ ކުށް ުނވަތަ ހިާސބުކުރުމުގެ ކުްށ އިޞްލާުޙުކރުމަށްޓަކައި 

 ޚަޞްމުންގެ ބަހެއް ހޯދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޙުކުމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ  (ބ)  

 އެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. ނިންމުމަކީ

 އިޞްލާޙުކުެރވޭ ޙުކުމް، އެންމެހައި ޚަޞްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. (ޅ)  

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ އިޖުރާއަތުތައް ހިނގާނީ މައްސަލަިއެގ  (ކ)  

 ނިޔަލަެށެވ.(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7ޙުކުމްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓު އިޞްލާުޙުކރުމުގަިއވެސް  (އ)  

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ، މި މާއްދާަގއިވާ އިޖުރާއަތާ ެއްއގޮތަށެވެ.

 

ޙުކުމްކުރި ކޯޓުން ޙުކުމް 

 މުރާޖަޢާނުކުރުން 

ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ އިސްތިސްާނ [މި ޤާނޫނުގެ ހަތާވީސްވަނަ ބާބު   .267

ެގ ދަށުން ހުއްދަޮކށްފައިވާ ާޚއްޞަ އިސްތިސްާނ ޙާލަތުގަިއ މެނުވީ،  ]ޙާލަތްތައް

 މައްސަލަެއއްަގއި ޙުކުމް ކުރި ކޯޓުން، އެ ުޙކުމް މުރާޖަޢާކޮށްގެންނުވާނެެއވެ.

 

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

 ބަޔާންކޮށްދިނުން 

އިނުވާ ޙާލަތުަގއި، ކޯޓުްނ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ާޤނޫނީ ވަކީލަކު ކަނަޑއަޅާފަ   .268

         މައްސަލަިއގެ ޙުކުމްކުރުމަށްަފހު، އެ ުޙކުމް ިއސްތިުއނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

އެ ޚަޞްމަށް ލިބިގެންވާ ކަމާއި، އިސްތިއުނާުފކުރެވޭނެ ކޯޓާިއ، 

އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭ ވަގުުތ ޚަޞްމުންނަށް ސާފުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި އެކަްނ 

އެފަދައިން ކޮށްަފއިާވކަން ަޝރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.
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ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު، ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް އެ މައްސަަލއެްއެގ ޝަރީޢަތް  (ހ)  .269 ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ 

 ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު، ކޯޓުން އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ.

 

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި، އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު  (ށ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު؛  )1(   

 

 ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެްސ؛ ދަޢުވާކުރާ  )2(   

 

 ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުތަްއ؛  )3(   

 

 މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް؛  )4(   

 

 މައްސަލަިއގައި ހުށަހެޅުނު އެްނމެހައި ބަޔާންތަކާއި ހެކި.  )5(   

 

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޯޕޓުގަިއ، ރިޕޯޓު ަތއްޔާުރކުރި ފަނޑިޔާރުެގ  (ނ)  

 ހިމަނާފައި އޮްނނަންވާނެއެެވ.ނަމާއި ސޮއި 

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު، މައްސަލަިއގައި ޙުކުމްކުރާތާ ގިނަެވގެްނ  (ރ)  

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ކޯޓުން ތައްޔާުރކޮށް، ަޚޞްމުންނަށް  15

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ރ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަތް ނިުމނު ގޮތުެގ  (ބ)  

ރިޕޯޓުގެ ޚުލާޞާެއއް، މަްއސަލައިަގއި ޙުކުމްކުރާ ދުަވހު ކޯޓުން 

 ތައްޔާރުކޮްށ، ޚަޞްމުންނާ ޙަާވލުކުރަންވާނެެއވެ.

 

 ފަންސަވީސްވަނަ ބާބު 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުން 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާާހ ހިނދަކު،  (ހ)  .270 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

 ،ދަޢުވާ ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކަށް ،ޢާންމު އުސޫލުން، ޝަރީޢަތުެގ ޚަރަދު

 އެ ދަޢުވާ ކާމިޔާބުުނވި ފަރާތުެގ ކިބައިން ކޯޓަށް ނަަގއިެދވިދާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަަގއިދިނުމުގަިއ  (ށ)  

 ލިބިގެްނވެެއވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ކަނޑަެއުޅމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް

 

އެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން އަނެއް ޚަޞްމަށް ޝަރީޢަތުެގ   )1(   

 ޚަރަދުތައް ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛

 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތަގއި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު؛ އަދި   )2(   

 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ދަްއކަްނޖެހޭ   )3(   

 މުއްދަތު.

 

ވަނަ މާއްާދގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް، ާޢއިލާއާބެހޭ  270މި ޤާނޫނުގެ   .271 އިސްތިސްނާވާ މައްސަލަތައް 

  މައްސަލަތަކާިއ، ތަރިަކިއގެ ުއސޫލުން މުދާބެހުމާގުޅޭ މައްަސލަތަކުގެ ަމއްަޗކަށް

 އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އުޫސލެއް ނުހިނގާނެެއވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުތަްއ ެއއް ޚަޞްމަުކ އަެނއް ޚަޞްމަކަށް  (ހ)  .272 ރިޢާޔަތްކުރާނެ ކަންކަން ކޯޓުން 

ދައްކަންޖެހޭކަން ނުވަަތ ނޫންކަން ކަނަޑއެޅުުމގައި ކޯޓުްނ އަންނަނިިވ 

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނެއވެ.

 

 ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި، ދަޢުާވއަށް ދިފާޢު ހުށަހެޅުމާއި، މައްސަލަިއގެ   )1(   

ބަޔާންތައް ހުށަހެޅުމުަގއި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް ހިމެނޭގޮތުްނ، 

 ޚަޞްމުން އެ މައްސަލަިއގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮްތ؛

ޚަޞްމަކަށް މުޅި މައްސަލަ ކާމިޔާބުނުވި ކަމުގަިއވީނަމަެވސް،   )2(   

 ދަޢުވާގެ ބަެއއް ކާމިޔާުބވެފަިއުވން؛

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެްއެވސް   )3(   

 އެކަން؛

ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ހުރިހާ ޚަޞްމުންނަށްވެސް މުހިންމުވާ   )4(   

 މިންވަރު؛

މައްސަލަިއގެ އުނަދގޫކަމާިއ، މައްސަލަިއގައި ަނގާފަިއވާ ޤާނޫނީ   )5(   

 ސުވާލުތަުކގެ މުހިންމުކަން؛



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
184 

 މައްސަލައަށް ހޭދަވި ވަގުުތ؛  )6(   

މުދަލެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ އެ މުދަލުގެ މައްސަލައަކީ   )7(   

 އަުގ؛

މައްސަލަިއގައި ޚަޞްމަކު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ޝަީރޢަތް   )8(   

ހިންގުން ނުވަތަ ޝަރީޢަުތެގ މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމުގަިއ 

 އެްއވެސް ލަްސވުމެއް މެދުވެިރވެފަިއވާނަމަ އެކަން؛

ވަށަިއގެންވާ އެފަދަ އެންެމހައި އެނޫންވެސް މަްއސަލަިއގެ   )9(   

 ކަންކަން.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމުގައި އަންނަނިިވ  (ށ)  

 ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް އެ ޚަަރދު ދެއްކުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ.

 

 އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޝަރީޢަުތގެ ޚަރަދުގެ ބައެއް ެދއްކުމަށް؛  )1(   

 އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޚަރަުދގެ ތެރެއިން ވަކި މިންވަެރއް ދެއްކުމަްށ؛  )2(   

ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ނުވަތަ ވަކި ތާރީޚެްއގެ ނިޔަލަށް   )3(   

 ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު ދެްއކުމަށް؛

 ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް؛  )4(   

 ޚަރަދު ދެްއކުމަށް؛ޝަރީޢަތުގައި ވަކި މަރުޙަލާތަުކގައި ހިނގި   )5(   

 ޝަރީޢަތުގެ ވަކި ަބޔަކާ ގުިޅެގން ހިނގި ޚަރަދު ދެއްކުމަށް؛  )6(   

ަވކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން  ،ޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު ހިމެނޭގޮތުން  )7(   

 ނުވަތަ ވަކި ތާރީެޚއްގެ ިނޔަަލށް އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުްނ؛

ހަމައަށް ޚަަރދުގެ ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ުނަވތަ ވަކި ތާރީޚަކާ   )8(   

 ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް.

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުެގ 6މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( (ނ)  

) ވަަނ ނަންބަރު 1އަމުރެއް ނެރުމުގެ ކުރިން، ިމ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަކީ އެކަީށގެންާވ 3ނުވަތަ (

 ނުވަތަ ނޫންތޯ ކޯޓުްނ ބަލަންވާނެއެވެ.ކަމެއްތޯ 
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ތަފްޞީލު އެސެސްމަންޓެއް ެހދުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު  (ރ)  

ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރުޮކށްފިނަމަ، އެނޫން ގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ 

އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް ނެތްނަމަ، ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެކަީށގެންާވ 

 ކުމަށް ކޯޓަށް އެންގިދާނެެއވެ.މިންވަރެއް ދެއް 

 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

ނަގައިދިނުމުގައި ހަދާ 

 އެސެސްމަންޓް 

އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްފަހު ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު   .273

ކަނޑައެޅުުމގަިއ، ެއކަށީގެންުނވާ ގޮެތއްަގއި ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދުތަކާއި، އެކަީށގެންާވ 

މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު ޢަދަދުތަކުގެ ގޮތުަގއި ބެލެވޭ ޢަދަދުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު، 

ޚަރަދުގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާީނ އަންނަނިވި ދެ ގޮތުންކުެރ ގޮތެްއގެ މަްއޗަްށ 

 ބިނާކޮށެވެ.

 ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ޚަރަދު ނަގައިދިނުން؛ ނުވަތަ  (ހ)  

 މިންވަރަށް ޚަރަދު ނަގައިދިނުން.ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދޭނެ  (ށ)  

 

ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ޚަރަދު 

 ނަގައިދިނުން 

ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގައި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި   .274

 އުސޫލުންނެވެ.

ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގުިޅގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދާ އެކަީށގެންާވ  (ހ)  

ދަްއކަން އެްނގުްނ؛ ެއގޮތުން، އެ ޚަރަދަކީ ކޮންމެހެން މިންވަރެއް 

ކުރަންޖެހިގެން ކުރި ޚަރަދެްއނަމަވެސް، ެއއީ އެކަީށގެންާވ މިންވަރެްއ 

 ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭަނމަ، އެ ޚަރަދެއް ނަަގއެއް ނުެދވޭނެެއވެ.

ކޮންމެހެން ޚަރަދު ނަގައިެދވޭ ފަރާތުން އެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފަިއވަނީ  (ށ)  

ކުރަންޖެހިގެންކަން ނުވަތަ ެއކަށީގެްނވާ ޙާލަތެްއގައިތޯ ނުަވތަ ޚަރަދުެގ 

މިންވަރަކީ ެއކަށީގެްނވާ ޢަދަދެއްތޯ، އެކަންކަމާމެދު އުފެދޭ ސުވާލުތަކަްށ 

 ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ގޮތަކަށް ކޯޓަށް ޚަރަދު ނަގައިެދވިދާނެެއވެ.

 

ލިބުނު ގެއްލުން ފޫބެއްދޭނެ 

 ޚަރަދު ނަގައިދިނުން  މިންވަރަށް 

ލިބުނު ގެއްލުން ފޫެބއްދުމުގެ ގޮތުން ޚަރަދުެގ މިންވަރެްއ ޯކޓުން ކަނަޑއަޅާނަމަ،   .275

ޚަރަދުތައް ކޮށްފަިއވަނީ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހިގެން ނުވަތަ އެކަީށގެންާވ 

ޙާލަތެއްަގއިތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯާއއި ޚަރަދުތަކުެގ ޢަދަދުތަކަކީ ުމނާސަބު ޢަދަދެއްކަން 
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 ނޫންކަން ފަދަ ސުވާލުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، ޚަރަދު ނަގައިދެވޭ ނުވަތަ

 ޚަޞްމުގެ މަޞްލަޙަތަށް ކޯޓުން އިސްކަންދޭންވާެނއެވެ.

 

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރެއްގަިއ ޚަރަދުގެ  (ހ)  .276 ޚަރަދު ނަގައިދިނުމުގެ މުއްދަތު 

މިންވަރެއް ކަނަޑއަޅާފަިއވާނަމަ، އެ އަމުރުަގއިާވ ގޮތުަގއި ދަްއކަންޖެހޭނެ 

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޚަރަދު  14ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރުގައި ޚަރަދުެގ  (ށ)  

    އޮތްނަމަ،ގޮތުަގއި ަދއްކަންޖެހޭނެ މިންވަރު ފަހުން ކަނަޑއަާޅގޮތަްށ 

އެ ޚަރަދު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުުމގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ 

 މުއްދަތުގައި ޚަރަދު ދަްއކަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓުްނ ކަނޑައަާޅ  (ނ)  

 އެނޫން ތާރީޚެއްަގއި ޚަރަދު ދެއްކުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

ކޯޓުން އަންގާ ގޮތާ ޚިލާފަށް 

 ޢަމަލުކުރުން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހަދާ އެެސސްމަންޓް ހެދުމުގަިއ  273މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .277

ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާަގއި ނުވަތަ ޭއގެ ކުރިންވެްސ، ޚަޞްމަކު 

ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަަތ 

ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮްށފައިވާނަމަ ެއ އެެސސްމަންޓް ނިސްބަތްވާ އެންގުމަކާ 

ޚަރަދު އެއްކޮށް ުނވަތަ އޭގެ ަބއެއް ަނަގއިނުދިނުމަށް ކޯޓަށް 

 ނިންމިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތުގައި ޯކޓުގެ އަމުރަކާ ނުވަަތ  (ށ)  

 އެފަރާތް އެންގުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ކުރި ކަމަކާ ގުޅިގެން އަެންއ ފަރާތުން 

އެ ޚަރަދެއް ދެއްކުމަްށ ކޯޓަށް  ،ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދެއްވާނަމަ

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.
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ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިދެވޭ ފަރާތުން، ހަމަ އެ ޝަރީޢަތުގައި ޚަރަދުގެ ފައިާސ   .278 އަޅައިކެނޑުން 

ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެ މިންވަރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންުކެރ 

 ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޯޓުން އެފަރާތަށް އެންގިދާނެެއވެ.

ޚަރަދުގެ ފައިާސގެ ގޮުތގައި ލިބެންޖެހޭ މިންވަރު، އެ ަފއިސާ ލިޭބ  (ހ)  

ބާކީ އޮތް މިންވަރު ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ އަޅައިކެނޑުމަށްފަހު، 

 ދެއްކުމަށް؛

ޚަރަދުގެ ގޮުތގަިއ އެ ޚަޞްމަަކށް ފަހުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމަްށ  (ށ)  

ކޯޓުން އަްނގާ އެްނގުން، އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާ ދައްާކ 

 ޚަލާޞްކުރަންދެން މަޑުޖެއްސުމަށް.

 

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން 

ޚަރަދު ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި 

ނަގައިދެވޭނެ މިންވަރު 

 ކަނޑައެޅުން 

ކުދި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުްނ ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި، ައންނަނިވި ޚަރަދުތައް   .279

ފިޔަވަިއ، މައްސަަލއާ ގުިޅެގން އެއް ޚަޞްމު އަނެއް ަޚޞްމަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ޚަރަދުގެ ގޮުތގައި އެްއވެސް ަޢދަދެއް ކޯޓުން ނަގައިީދގެންނުާވނެއެވެ.

 

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކު ދަުޢވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ގޮުތން ކޯޓަށް  (ހ) 

 ދައްކާފަިއވާ ފީ؛

ދަޢުވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ދެއްކި ފީގެ އިތުރުން، ކޯޓަށް ދަްއކާފައިވާ އެހެްނ  (ށ)  

 ފީއެްއވާނަމަ އެ ފީ؛

ވަގުީތ ވަކި ކަމެއް ހިންގުން ހުއްުޓުވމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުުރުވމަށް  (ނ)  

އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވާ މައްސަލަެއއްނަމަ، އަިދ ޚަޞްމު 

ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ޢައްޔަންކޮށްަފއިވާނަމަ، އެ ޤާނޫނީ 

ވަކީލު ފޯރުކޮށްދީފަިއވާ ޚިދުމަތަށް ނަގައިދިނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހުއްދަކުރާ ޢަދަދު؛

ގޮތުން، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ުނވަތަ ަމއްސަލަިއގެ ކޯޓަށް ޙާޟިުރވުމުގެ  (ރ)  

ޚަޞްމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި، ެއ ރަށެއްަގިއ 

 ހުރުމަށް ކޮށްފައިވާ ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރެްއގެ ޚަރަދު؛

ކޯޓަށް ޙާޟިުރވުމުގެ ގޮތުން، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ުނވަތަ ަމއްސަލަިއގެ  (ބ)  

ޚަޞްމު ދަތުރުކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުގަިއ 
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ހުންނަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތެއް އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ ކުާރ 

      މަސައްކަުތގެ އުޖޫރައިން ެއއްވެސް މިންވަެރއް އުނިެވފައިވާނަމަ، 

 އެ ެގއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުަގިއ ނަގައިެދވޭ އެކަީށގެްނވާ ޢަދަދު؛

 ޚަބީރަކު ޙާޟިރުކުރުމަށް ހިނގި ެއކަށީގެްނވާ މިންވަރެްއގެ ޚަރަދު؛ (ޅ)  

އެ ޚަޞްމުގެ ޢަމަލުތައް ހުރިޮގތުގެ ސަބަބުން މައްސަލަިއަގއި ހިނގާފައިާވ  (ކ)  

 އެސެސްމަންޓަކުން ކަނޑަައޅާ ޢަދަދު.އިތުރު ޚަރަދު ކަމަށް ކޯޓުން ހަދާ 

 

 ސައްބީސްވަނަ ބާބު 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާާހ ހިނދަކު،  (ހ)  .280 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 

       މައްސަލަތަކުަގއި ކޯޓުތަކުްނ ނިންމާ އަންނަނިވި ިނންމުންތައް، 

ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެމަތިން ެއ ނިންމުމެއް މި 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މަތީ މަރުޙަލާެގ ކޯޓަކަްށ 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ؛ޙުކުމްތަކާއި، ކޯޓު އަމުރުތަާކިއ، އެނޫންވެސް ނިންމުންތައް   )1(   

 ؛ވަގުތީ އަމުރު  )2(   

 ތަންފީޛުކުރާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް.ޙުކުމް   )3(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙުކުމް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ނުވަތަ  (ށ)  

     ނިންމުން ނިސްބަތްވާ މަްއސަލައިެގ ޚަޞްމުންނަށް، މި މާއްދާގެ

(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުެގ 

 ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙުކުމް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ނުވަތަ  (ނ)  

ނިންމުން ނިސްބަތްވާ މައްސަަލއިގެ ޚަޞްމަކަށްނުާވ، އެހެންނަމަވެސް ެއ 

ނުވަަތ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް އެފަދަ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު 

ނިންމުމެއް، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދައިން 

 އިސްތިއުނާފުކުެރވިދާނެެއވެ.
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އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުކުރުން ފަސްނުވުން 

ދަށު ކޯޓެްއގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު  (ހ)  .281

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، އެ ޙުކުެމއްގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ އެ ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުކުރުން ފަސްވެގެެނއްުނދާނެއެވެ.

 ދަށު ކޯޓެްއގެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރުން ފަސްކުރަން ޚަޞްމަުކ އެދޭނަމަ،  (ށ)  

އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ަފސްކުރުމަށް، ެއކަމަށް އެދޭ ަޚޞްމު ކޯޓަށް 

 ނެއެވެ.ހުށަހަޅަންވާ

 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ  280މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .282 އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް 

 ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ، 

އެ ނިންމުމެއް ޤާނޫނުއަާސސީާއއި، ުނވަތަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާުފވެެގން ނުވަަތ 

ނިންމުމެއްަގއި ކޯޓުން ޤާނޫނު މާނަކޮށްފައިވަނީ ުނަވތަ ޤާނޫނު އެ 

ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަްށ ނޫންކަމަށްވެފައި، އެކަުމެގ ސަބަބުން 

 މައްސަލަިއގެ ނިންމުމަށް އަސަރުކޮށްފައިވާނަމަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަލާގަިއ  (ށ)  

ކަނޑައަޅާަފިއވާ އިޖުރާއަތާ ިޚލާފަށް ހިނގާފައިވާ ކަެމއް ެއ ކޯޓުަގިއ 

ހިނގިއިރު ޚަޞްމަކު އެކަން ފާހަގަކޮށްފަިއވީނަމަވެްސ، ކޯޓުން މައްސަލަ 

ސަބަބުން  ނިންމިއިރު އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާނަމަ އަދި އެކަމެްއގެ 

ސީދާ މައްސަލަިއގެ ޙުކުަމށް އަސަރުކޮށްފަިއވާކަމަށް ޚަޞްމަކަށް 

   ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ހައިކޯޓަށް އެ މައްސަަލއެއް އިސްިތއުާނފުކުރުމަކަށް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ 

 މުއްދަތުތައް 

އިްސތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ދަށު ކޯޓުެގ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަެއއް  (ހ)  .283

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ  30ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަުލގެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ 

 ތެރޭގަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭގަިއ  (ށ)  

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓު ޙަވާުލކޮްށފައިނުވާނަމަ، 
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އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ މުއްދަުތ ގުނަން ފަށާނީ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ 

 ރިޕޯޓު ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަތް ިނމުނުގޮތުގެ  (ނ)  

ރިޕޯޓުގެ ޚުލާޞާއަށް ބިނާކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މި މާއްދާ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތު  (ރ)  

ހަމަވާއިރު، އެ މަްއސަލަެއްއ އިސްތިއުނާފު ކުރެވިަފއިނުަވނީ އަމިއްލަ 

ބާރު ނުފޯރުވޭފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިެވގެންނަމަ، ައދި އެކަްނ 

ކޯޓުެގ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، އަދި  ދަށު

(ހަެއއް) މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  6ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ހައިކޯޓަށް އެ މައްސަލަ  ،އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާފައިާވނަމަ

 އިސްތިއުނާފުކުެރވިދާނެެއވެ.

) ވަނަ ަނންބަރު އަދި 2ވަނަ ާމްއދާގެ (ހ) ގެ ( 280މި ޤާނޫނުގެ  (ބ)  

ބަާޔންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތައް ެއ ނިންމުމެއް ) ވަނަ ނަންބަރުަގއި 3(

(ހަތެއް) ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ އިސްިތުއނާފުކުރުމަށް  7ނިންމާތާ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ހައިކޯޓުެގ  (ހ)  .284

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެޭރގަެއވެ. 30ނިންމުމެއް ނިންމާތާ 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭގަިއ  (ށ)  

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ ރިޕޯޓު ޙަވާުލކޮްށފައިނުވާނަމަ، 

އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ މުއްދަުތ ގުނަން ފަށާނީ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުެގ 

 ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.ރިޕޯޓު 

މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަތް ިނމުނުގޮތުގެ  (ނ)  

ރިޕޯޓުގެ ޚުލާޞާއަށް ބިނާކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މި މާއްދާ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
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 މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތު (ރ)  

ހަމަވާއިރު، އެ މަްއސަލަެއްއ އިސްތިއުނާފު ކުރެވިަފއިނުަވނީ އަމިއްލަ 

ބާރު ނުފޯރުވޭ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިެވގެންނަމަ، ައދި އެކަްނ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، އަދި  ހައިކޯޓުެގ 

 (ހަެއއް) މަސްދުވަުހގެ ތެރޭަގއި  6ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާފައިވާަނމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ 

 އިސްތިއުނާފުކުެރވިދާނެެއވެ.

 

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ިއސްިތއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށްޓަކައި  (ހ)  .285 އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅަންވީ ގޮތް 

 ކޯޓުން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ފޯމެްއ މެދުވެރިކޮށެވެ.

މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމުަގއި، އިސްތިއުނާުފ މި  (ށ)  

ބިނާކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަާކއި، އޭގެ ޤާނޫނީ ސަބަބުތަާކއި، އެފަރާތުން 

އެދެނީ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަްނަކން ނުވަތަ ޙުކުްމ އިޞްލާުޙކުރަންކަން 

ލަިއގެ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ، މައްސަލަ ބެލި ކޯޓުގެ ނަމާއި، މައްސަ

 ޚަޞްމުންނާއި، ޙުކުމް ކުރެވުނު ތާރީޚު ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންނަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއެކު، ޝަރީޢަތް ނިމުނު  (ނ)  

 ގޮތުގެ ރިޕޯުޓގެ ކޮީޕއެއް ހުށަަހޅަންވާނެެއވެ.

ބަާޔންކޮށްފައިާވ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނީ މި ބާބުގައި  (ރ)  

 އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން މައްސަލައެއް އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް  (ބ)  

ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ މައްސަަލިއގެ އިސްިތއުނާފު ބަލައިގަތުާމ ބެހޭގޮތުން 

އިސްތިއުނާފު ުހށަހެޅިފައިާވ (ސާދަ) ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި  14ގިނަެވގެން 

 ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންާވނެއެވެ.

ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އިސްތިުއނާފުކުރެޭވ  (ޅ)  

މައްސަލަެއއް ބަލައިގަތުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ، އަުޑއެހުމަކާ 

 ނުލައެވެ.
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މައްސަލައިގެ ިއސްތިއުނާާފ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން  (ކ)  

ނިންމާ ނިންމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އިސްތިއުނާފު 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯުޓގެ ރަޖިސްްޓރާރ އަންގަންވާެނެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ބ) ެގ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފު  (އ)  

މުމެއް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ބަލައިނުގަތުން ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ ނިން

(ސާދަ) ުދވަހުގެ ތެޭރގަިއ ެއ ނިންމުން އަލުން  14ގިނަެވގެން 

މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން އެދި އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރާ 

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ފަނޑިޔާރުންެގ މި މާއްދާގެ (އ) ގެ ދަށުން ަރޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުމާމެދު  (ވ)  

މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލަިއގެ އަުޑއެހުމެްއ ބޭއްވުްނ 

ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޑުއެހުމެއް ބޭްއވުމަށްފަހު 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާާތއި އިސްތިއުނާފު ަރއްދުވާ ފަާރތުގެ ބަހެްއ 

މެދު އިންޞާފުވެރި ހޯދައިގެން މެނުވީ އެ މައްަސލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމާ

ގޮތެއް ނިންމިދާނެކަމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި 

 އެފަދަ އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވުމަކަްށ މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އިސްތިއުނާފު ބަަލއިގަތުމާ ެބހޭގޮތުން ައޑުއެހުމެްއ ބާްއވާަނމަ، ެއކަން  (މ)  

ރާތްތަކަށް އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަ

 އަުޑއެހުން ތާވަލުކުެރވޭ ަވގުާތއި ތާރީޚު އަންގަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން އަޑުއެހުމެއް ބާްއވާނަމަ، އެ އަުޑއެހުމަށްފަހު،  (ފ)  

(ސާދަ) ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި އިސްިތއުނާފު ބަލައިގަތުމާމެުދ  14ގިނަެވގެން 

 މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެެވ.ފަނޑިޔާރުންގެ 

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި  (ދ)  

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހައިކޯޓަށް ަކމަށްވާނަމަ، އަދި މި މާއްދާެގ (ފ) ގަިއ 

ބަޔާންކުރާ މަރުޙަލާއަށްފަހުގަިއ އިސްތިއުނާފު ބަލައިނުގަތުމަށް ހައިކޯޓުެގ 

މުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިން

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުން ސުޕްީރމް ކޯޓުަގިއ  30ފެށިގެން 
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އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެުޅމުގެ ޙައްޤު ިއސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

ިއސްތިއުނާފުެގ ، ކޯޓުން އިސްިތއުނާފު ބަލަިއގަތުމަށް ނިންމައިފިނަމަ (ތ)  

ކުިރއަށްގެންދާިއރު، ޝަރީޢަތުގެ ައޑުއެހުމުަގިއ  މައްސަލަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އިސްތިއުނާފު ރައްުދވާ ފަރާތުން ވާހަަކ 

ދައްކަންީވ ނުކުތާތަެކއް ަކނޑައެޅުމުެގ އިތުރުްނ، ެއ އަުޑއެހުްނ 

ކުރިއަްށގެންދާނެ ގޮތާމެުދ ކޯޓުން އިތުުރ ޝަރުޠުތަކެއް 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

 

މާއްދާގެ (ތ) ގެ ދަުށން އިސްތިއުނާފު ބަލަިއގަތުމަށް ކޯޓުން މި  (ލ)  

ނިންމުމަށްފަހު، އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާ ފޯމަށް އެއްެވސް އުނިއިތުރެްއ 

 ގެނެވޭނީ ކޯުޓގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

 

އެއް މައްސަލައެއް އެއް 

ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން 

 އިސްތިއުނާފުކުރުން 

   ކޯޓެްއގެ ުނވަތަ ޓްރައިިބއުަނލެއްގެ ނިންމުން، އިސްިތުއނާފުކުރުމަށް  (ހ)  .286

އެ މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯަޓކަްށ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވީނަަމވެސް، އެ އިސްިތއުނާފު ރައްދުާވ 

ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ މަްއސަލައިަގއި މަޞްލަޙަތު ޮއތް އެހެްނ 

ރާތަކަށްވެސް އެ މައްސަަލއެއް އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް ެއދި ކޯޓަށް ފަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިތުރު އިސްތިއުނާުފގެ މައްސަލަެއްއ  (ށ)  

ހުށަހަޅަންވާނީ، ެއ މައްސަލަެއއް އިސްތިއުނާފުޮކށްފައިވާަކްނ 

(ދިހައެއް)  10އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާަތކަށް ކޯޓުން އަންގާތާ 

ަވގުތީ [ދުވަހުގެ ތެޭރގަެއވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގެ ބާވީްސވަނަ ާބބު 

ގެ ދަށުން ނެރޭ ވަުގތީ ފަރުާވެގ  ]ރަްއކާތެރިކަުމގެ ައމުރުފަރުވާާއއި 

(ތިނެްއ) ދުވަހުެގ  3އަމުރަކާ ގުިޅގެން ކުެރވޭ ިއސްތިއުނާފެއްނަމަ، 

 ތެރޭގައި އެފަދައިން އިސްިތއުާނފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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އިސްތިއުނާފު ަރއްދުވާ ފަާރތުން ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޮއތް ކޮންމެ  (ނ)  

ރާތަކުން އިސްިތއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ކޯަޓްށ ފަ

ވީ އެންމެ ައވަހަަކށް އެ ހުށަހެޅުން މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ  ،ލިބުމާއެކު

 އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ައންގަންވާނެެއވެ.

މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިތުރު  (ރ)  

އިސްތިއުނާުފގެ މައްސަލަެއްއ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮްށ، އެހެން 

ފަރާތަކުން ހަމަ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް، 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި އެ މައްސަލަެއއް ކުރިައކަށް ނުގެްނދެވޭނެެއވެ.

ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުާނފު   )1(   

 ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމާފައިވުްނ؛

ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އިސްިތއުނާފަކީ، ެއްއެވސް   )2(   

އަސާެސއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފަަކށް 

 ނުަވތަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އިސްިތއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވުްނ؛

ޚަޞްމަކު އެ މައްސަލަިއެގ މައްސަލަެއއްަގއި ހިމެނޭ   )3(   

އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގެ ުކރިން، އެ މައްސަލަ ފުރަަތމަ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު އަނބުރާ 

 ގެންގޮސްަފއިވުން.

 

އިސްތިއުނާފު މައްސަލައާމެދު 

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

 އެދެވިދާނެ ކަންކަން 

މައްަސލައެއް ހުށަހަޅާފަިއވާކަްނ ނުވަަތ  އިސްތިއުނާފުކުރާ  (ހ)  .287

އިސްތިއުނާފުކުރާ މަްއސަލަެއއް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އިތުރު ިއސްތިއުނާފު 

މައްސަލަެއއް ހުށަހަޅާފައިާވކަން އިސްތިއުނާފު ރައްުދވާ ފަރާަތށް ކޯޓުން 

(ވިހި) ުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ، އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެއިްނ  20އަންގާތާ 

 ށް އިސްިތއުނާފު ރައްދުާވ ފަރާތުން ކޯޓުގައި އެދެވިދާެނއެވެ.ކަމަކަ

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހިނާގ ޚަރަދުގެ ެސކިއުރިީޓެއްއ   )1(   

ބެހެއްޓުމަށް؛ އެފަަދއިން ިއސްތިއުނާފު ރައްުދވާ ފަރާުތން 

އިސްތިއުނާފުުކރާ ފަރާތުން އެ ެސކިއުިރީޓ  ،އެދިއްޖެނަމަ

 ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ޝަރުޠުުކރެވިދާނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
195 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ އިސްތިއުނާފުގެ ަމްއސަލަ   )2(   

 ބާޠިލުކުރުމަށް؛

    i.   އިސްތިއުނާފުކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިގެންނުވާ ފަރާތަކުްނ

  ޤާނޫނުގެއިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާފައިވުްނ ނުވަތަ މި 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް އިސްތިއުނާފު  285

 ހުށަހަޅާފައިވުން؛

    ii.   ެވަނަ  421އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅާފައިވަނީ، މި ޤާނޫނުގ

މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު 

 ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމަށް ކަމުގަިއވުން؛ ުނވަތަ 

    iii.   (ހ) ެވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން 1ގެ (މި މާއްދާގ (

ބެހެއްޓުމަށް އެދިފަިއވާ ެސކިއުރިޓީ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ 

މުއްދަތުގަިއ ެއކަށީގެްނވާ ަސބަބެއް ނެތި ބަހައްޓާފަިއ 

 ނުވުން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ވަކި ގޮތެްއ  (ށ)  

މައްސަލަ ކުރިއަްށ ނުގެންގޮްސ ކަނޑައަޅަންދެން އިސްިތއުނާފުގެ 

(ވިހި)  20ފަސްކުރަންވާނެެއވެ. އެގޮތުްނ ފަސްކުރެވޭނީ، ގިަނވެގެން 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަެށވެ.

މި ބާބުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، ކޯޓުެގ  (ނ)  

ފަރާތްތަކަށް އަމިއްލަ އިސްެނގުމުގެ މަިތން މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ 

 (ވިހި) ދުވަސް ދޭންވާެނއެވެ. 20ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަދުވެގެން 

 

ވަަނ  285ކޯޓުގެ އަިމއްލަ އިސްނެގުުމގެ މަތިން ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .288 އިސްތިއުނާފުގެ ބައްދަލުވުން 

މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން އިްސތިއުނާފު ބަލައިގަތުމަށް ނިންމާ ޙާލަތުގައި، 

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން އެދިގެން އިސްތިއުނާުފެގ މައްސަލަ 

އަވަހަށް ކުިރއަށްގެންދިުޔމަށާއި މައްސަލަ ހިންގުމަށް 

ކުރުމަށްޓަކައި، އެ މައްސަލަިއގަިއ ޚުޞޫމާތް އުފެދިފައިާވ ފަސޭހަ

ނުކުތާތަކަކީ ކޮަބއިކަން ދެެނގަނެ، އަަވސް ގޮެތްއގައި ޝަރީޢަތް 
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       ކުރިއަްށގެންދެވޭނެ ގޮތްތަާކ މެދުގައި ޚަޞްމުން ަމޝްވަރާކޮްށ، 

 އެ ކަމާމެދު ގޮތްތަެކއް ކަނަޑެއޅުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވިާދނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަބއްދަލުވުމަކީ ކުިރން އެއްެވްސ  (ށ)  

ލިޔެކިޔުމެއް ބަދަލުކުރުމެއް ެނތި ބޭއްވޭ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެކެވެ. އަިދ 

     ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ެމދުވެރިކޮށް އެ ަބއްދަލުވުން ބޭއްވުމަކަށް 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 

މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައްދަލުވުުމގަިއ، މައްސަލައިަގިއ މި  (ނ)  

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން  ފާހަގަކުަރން ބޭނުންވާ 

އިސްތިއުނާފާ ގުޅިގެްނ  ،ނުކުތާތައް ފާހަގަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު

އަޑުއެހުންަތކުގެ ޢަދަދު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ބާއްވަންޖެހޭނެ 

 ކޯޓަށް ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބައްދަލުވުުމގަިއ ނިންމޭ  (ރ)  

ނިންމުންތަކަކީ އެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުން 

 ލާޒިމު ނިންމުންތަކެކެވެ.

 

މައްަސލައަކާ ގުިޅގެން އެްއވެސް ާއ ވާޤިޢާއެއް ނުވަަތ އިސްތިއުނާފުކޮށްަފއިވާ   .289 އާ ވާޤިޢާއާއި ހެކި 

 ހެއްކަކަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތް ކުަރންވާނީ ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގަެއވެ.

 

 އާ ވާޤިޢާެއއް ނުވަތަ ެހއްެކއް ލިބުމުން ވަގުތުން ހުށަހަޅާފައިވުން؛ (ހ)  

 

    މަސަްއކަތްކޮށްފަިއވީނަމަެވސް ކޯޓަށް އެންމެ ފަރުވާތެރިކަމާ ެއކުަގއި  (ށ)  

 އެ ވާޤިޢާތަާކއި ހެކި ހުށަހެޅިފައި ނުވުން؛

އެ ވާޤިޢާތަާކއި ހެއްަކކީ މައްސަލަިއގެ ނިންމުމަށް އޭެގ ސަބަބުން  (ނ)  

އެކަީށގެންވާ ޮބޑު ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ވާޤިޢާއެްއ ނުވަަތ ހެއްކެްއ 

 ކަމުގަިއވުން.
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އިސްތިއުނާފު ބަލައިގަްތކަްނ މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި  (ހ)  .290 އަޑުއެހުން އިސްތިއުނާފުގެ 

ފަރާތްތަކަށް އަންގާފަިއވާނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަސް މުއްދަެތްއގެ ތެރޭަގއި 

 އިސްތިއުނާުފގެ އަުޑއެހުން ކޯުޓން ތާވަލު ކުރަންވާނެެއވެ.

ތާރީޚާއި މައްސަލަިއގަިއ އިސްތިއުނާުފގެ އަުޑއެހުން ތާވަލުކޮށްފަިއވާ  (ށ)  

ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އަނގަބަހުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާނެ 

 ތާރީޚު މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން އަންގަްނާވނެއެވެ.

(ތިނެއް) ފަނޑިޔާރުންެގ  3ކޯޓުގެ އަުޑއެހުންތައް ބާްއވަންާވނީ މަދުވެގެން  (ނ)  

މަޖިލީހަކުންނެވެ. ނުވަތަ ކޯުޓގެ ގަާވއިުދގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާަނމަ، ނުވަތަ 

ކޯޓުން ކަނަޑއަޅައިފިނަމަ، އެއަްށވުރެ ގިނަ ފަނިޑޔާުރން ހިމެނޭ 

 މަޖިލީހެއް އެކުލަވާލުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 

އަުޑއެހުން ނިމުނުކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުެރވޭ މައްސަަލިއގެ ޝަރީޢަތުގެ  (ހ)  .291 ގޮތެއް ނިންމުން 

(ޭދއް) މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ  2ކޯޓުން ކަނަޑއަޅާ ތާރީޚުން ެފށިގެން 

އިސްތިއުނާުފގެ މައްސަލައާެމދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ. 

       މި މުއްަދތު، އިތުރު ، އެހެންނަމަވެސް ިއސްތިސްނާ ޙާލަތްތަކުަގއި

 (އެެކއް) މަސްދުވަުހގެ މުްއދަތަކަށް އިތުރުކުެރވިދާނެއެެވ. 1

 

ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނިންަމންވާނީ މައްސަލަ ބަލާ ަފނޑިޔާރުންެގ  (ށ)  

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެެވ.

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުަމށްޓަކައި މަްއސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންެގ  (ނ)  

މަޤާމުން ވަިކވެފަިއވުމުެގ ސަބަބުން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިާޔރަކު 

ނުވަތަ އެ މައްސަލަ ބެލުމުަގއި އެ ފަނޑިޔާރަށް ަބިއވެރިެވވެން ނެތްނަމަ، 

      ކަނޑައެޅިަފިއވާ ޢަދަދަށް ެއ މަޖިލީހުގައި ފަނޑިޔާރުްނ ހަމަވާނަމަ 

 އެ މައްސަލަިއަގއި ޙުކުމްކުރުަމކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

އިންޞާފު ޤާއިމުކުުރމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން އާ އަުޑއެހުމެއް ޢަދުލު  (ރ)  

    މައްސަލަިއގެ ،ބާއްވަންޖެހޭ ޙާލަތެއް އޮތް ަކމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 އާ އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވިދާނެެއވެ.
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އިސްތިއުނާުފގެ މައްސަލަެއްއ ބެލުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުެގ  (ބ)  

 ނިންމުމެއް ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ތެރެއިން ގޮތަކަށް 

 

 ނުވަތަ  ؛އިސްތިއުނާފުކުެރވުނު ޙުކުމް ެދމެހެއްޓުމަށް  )1(   

 

 ނުވަތަ  ؛ޙުކުމް ބަދަލުކޮށް، އާ ޙުކުމެްއ ކަނޑައެޅުމަށް   )2(   

 

ދަޢުވާގެ މުހިންމު ބަޔަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާތީ ުނވަަތ   )3(   

   ސާބިުތކުރަންޖެހިފައިާވތީ،މައްސަލަިއގެ މުހިންމު ވާިޤޢާއެއް 

 އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި، ދަށު ކޯޓަށް ތަހުވީުލކުރުމަށް.

 

ކޯޓުން އާ ޙުކުމެއް ކުރާނަމަ، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ހިންގިއިރު  (ޅ)  

ނިންމާފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާ ގުޅޭގޮތުްނވެސް ކޯުޓން ގޮތެްއ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބުތައް ަތފްޞީލާއެކު  (ކ)  

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.

 

ގަިއ  ]ޙުކުމް[ކޯޓުގެ ޙުކުމް ިއްއވާނީ، މި ޤާނޫނުގެ ސަުއވީސްވަނަ ބާބު  (އ)  

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލާ އެްއޮގތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅާަފއިނުވާނަމަ ކޯުޓެގ ނިންމުމަކީ  (ވ)  

ވަގުތުން ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ޙުުކމެކެވެ. ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުެގ ކަންކަން 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ [ކުރިޔަށްގެންދަްނވާނީ މި ޤާނޫނުގެ ބައްތިރީްސވަނަ ބާބު 

ށްފަިއވާ ޮގތުގެމަތިން ގައި ބަޔާްނކޮ ]ކޯޓުތަުކގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުުރން

 ކަމާބެހޭ ކޯޓެއްގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ޑިވިޜަނުންނެެވ.
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 ހަތާވީސްވަނަ ބާބު 

 ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް 

 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން 

 މުރާޖަޢާކުރުން 

ޙާލަތްތަކުަގއި، ނިހާީއ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ާޚްއޞަ އިސްތިސްނާ  (ހ)  .292

ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން އެދި، އެ ޙުކުމް ނިސްބަްތވާ މައްސަލަިއެގ 

 ޚަޞްމަށް، އެ ޙުކުމް ކުރި ޯކޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

    ޙުކުމެއް ނިހާއީ ވެފަިއވާކަމަްށ ބެލެވޭނީ  ،މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި (ށ)  

އެ ޙުކުމެއް ިއސްތިއުނާފުކުރުުމގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާއެއް ިނމިފައިވުމަށް 

ނުވަތަ އިސްިތއުނާފުކުރުަމށް އޮތް އެންމެހައި ފުރުޞަތު 

 ގެއްލިފަިއވުމަެށވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން އެދި ހުށަހެޅޭނީ، އަންނަނިިވ  (ނ)  

 މައްސަަލއިގެ ޚަޞްަމކަށެވެ.ޙާލަތްތަކުގަިއ، އެ ުޙކުމް ނިސްބަތްވާ 

ނިހާއީ ޙުކުމްކޮށްފަިއވާ މައްަސލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ަމއްސަލަިއެގ   )1(   

ޝަރީޢަތް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ވުޖޫދުވެފަިއާވ، ނަމަވެްސ 

މައްސަލައަށް މުހިންމު  ،މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކަށް  ލިބިފައިނެތް

އަދި މައްސަލަިއަގއި ކޮށްަފއިާވ ޙުކުމް ބަދަލުވެދާފަދަ ހެއްެކްއ 

ލިބުން ުނވަަތ  ،ނުވަތަ ވާޤިޢާއެއް މައްސަަލއިގެ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު

އެނގުން. (ީމގެ ތެރޭަގއި، ޙުކުމް ކުރި ތާރީޚުގެ ަފހުން 

 .)؛ ނުަވތަ ވުޖޫދުވެފަިއވާ ވާޤިޢާެއއް ނުވަތަ ހެއްެކއް ނުހިމެނެއެވެ

ނިހާއީ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަްށ   )2(   

ހިނާގފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ސަބަބުން  ،މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ

ކަމަށް، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވުްނ. (މި ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، 

މީހެއްގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ުކށެއް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެަފިއ 

 އޮތުމަކީ ލާޒިމުކަމެއް ނޫެނވެ.)

މާއްދާެގ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނީ، މި  (ރ)  

(ނ) ގައި ބަޔާްނކުރާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫުދގަިއވާކަްނ، 

 ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއެކު ލިޔުުމންނެވެ.
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        ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް (ބ)  

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަކުންކުެރ ޙާލަތެއް 

 (ުނވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 90މެދުވެރިވިތާ 

މި މާއްދާގެ (ބ) ަގއި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތު ފާއިތުވުމަށްފަހު، ޙުކުމެއް  (ޅ)  

        ެއހެންނަމަވެސް،މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. 

) ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެްއ 2މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ (

(ދޭއް) ައހަރުދުވަސް  2މެދުވެރިވެފަިއވާނަމަ، އެ ޙުކުްމކުރާތާ ގިނަެވގެން 

 ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޙުކުމް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ނިހާއީ ޙުކުމެއް ކޯޓުން އަލުން މި މާއްދާގެ (ހ)  (ކ)  

މުރާޖަޢާކުރަންވާނީ، މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކަށް ބޭއިންޞާފެއް ކުރިމަތިވިަޔ 

ނުދިނުމަށްޓަކައި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެ ޙުުކމް އަލުން 

 ބަލަންޖެހޭފަދަ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެފަިއވާނަމަ، ޙުކުމް އަލުން

މުރާޖަޢާކުރުން ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކުން އެ މައްސަަލައށް ޙައްލެްއ 

 ލިބިދާނެކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައިވާނަމަެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާަޖޢާކުރުމަށް  (އ)  

(ހަތެއް)  7އެދި އެ ޙުކުމެއް ކޮށްފަިއވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބޭތާ، 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ޙުކުެމއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ 

ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތުމާމެދު އެ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާެނއެވެ. އަިދ 

ކޯޓުން ނިންމާގޮތެއް އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާކުރުމާމެދު މި މާއްދާގެ (އ) ގެ ދަށުން  (ވ)  

 ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ނިންމުމެްއ ނޫނެވެ.

 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް 

 ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުން 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ބަލައިގަެނވެން   .293

ވަތަ ެއއްެވސް އަާސސެއް ނެތި ހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުމަކަށް ނުވާާހ ނެތް ނު

ހިނދަކު، މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ އަނެއް ޚަޞްމު ނުވަތަ ޚަޞްމުން 

 ޖަވާބުދާރީވުމަށްޓަަކއި ކޯޓުން އެފަރާތްތަކަށް އެ ހުށަހެޅުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.
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ޙުކުމުގެ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް 

 ފަސްނުވުން ތަންފީޛުކުރުން 

ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް ކަނަޑނާޅާހާހިނދަކު، މި ބާބުގެ ދަށުން ނިހާއީ  (ހ)  .294

     ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުަގިއވީނަމަވެްސ،

އެ ޙުކުމެްއގެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ އެ ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރުން 

 ފަސްވެގެެނއް ނުދާނެއެވެ.

 

މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނިހާއީ ޙުކުމާމެދު ކޯުޓން ގޮތެއް  (ށ)  

ކަނޑައަޅަންދެން އެ ޙުކުމް ަތންފީޛުކުރުން ކޯޓަށް ފަސްކުެރވިދާނެެއވެ. 

އަދި މުދަލެއް ހިމެނޭ މައްަސލައެއްނަމަ، ކުރިން ކޮށްފަިއާވ ޙުކުމުަގއި 

ސަލައެްއނަމަ ޙުކުމް ހިމެނޭ މުދާ ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ފައިސާ ހިމެނޭ މައް

މުރާޖަޢާކޮށް ވަކި ގޮެތއް ކޯޓުން ކަނަޑއަޅަންދެން ސެކިއުރިީޓއެްއ 

 ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓަށް ފެންނަނަމަ އެކަމަށް އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ.

 

މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމުން 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް  (ހ)  .295

       މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އަނެއް ފަރާތަށް ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

(ތިނެއް) މަސްުދވަހުގެ ެތރޭގަިއ އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ޯކޓުން ގޮެތްއ  3

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެކަމާމެދު ސުވާުލ އުފެއްދޭެނ  (ށ)  

 ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.

 

މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު 

މައްސަލައިގައި އަލުން 

 ޙުކުމްކުރުން 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކަށް  (ހ)  .296

ބިނާކޮށް ކޯުޓގެ ޙުކުމް މުރާޖަޢާކުރުމަށް ނިންމާ ޙާލަތުގަިއ، އެ ނިންމުން 

ޯކޓުން އަލުން ބިނާކޮށްފައިވާ ސަބަބުަތކުެގ ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށް 

 ޙުކުމްކުރަންވާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޯޓުން ައލުން ޙުކުމް  (ށ)  

ކުރާނަމަ، ކުރިން އެ މައްސަަލއިަގއި ނަަގއިދީފަިއވާ ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދާ 

 މެދުގަިއވެސް ކޯޓުން ގޮތެއް ަކނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.
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ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ބިނާކޮށްފައިވާ ތަފްޞީލީ މި މާއްދާގެ ދަށުން  (ނ)  

ސަބަބުތައް ބަޔާްނކުރާ ލިޔުެމއް މައްސަަލިއގަިއ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް 

 ކޯޓުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 ހެއްކާބެހޭ 

 

 އަށާވީސްވަނަ ބާބު 

 ހެކި ހާމަކުރުން 

 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  (ހ)  .297 މި ބާބު ހިނގާނެ ދާއިރާ 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނަދކު، މި ޤާނޫނުގެ ފަނަރަވަނަ 

އިޚްތިލާފެއްނުވާ ބާވަުތެގ މައްސަލަތަކުަގއި ދަޢުވާކުރުުމގެ ޚާއްަޞ [ބާބު 

ަގއި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ މައްސަލަަތކާިއ، ވިިހވަނަ ބާބުގެ  ]އިޖުރާއަތު

ގައި ަބޔާންުކރާ ބާވަތުެގ  ]ކުދި މައްސަަލތަކުގެ ޓްރެކް[ނަ ބައި އެްއވަ

މައްސަލަތައް ފިަޔަވއި، އެހެން މަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަީރޢަތްތަކުގަިއ 

ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނީ، މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ލިޔުމެއް ހާމަކުރާނީ ވަކި ލިޔުމެއް ވުޖޫދުގަިއ މި ބާބުގެ ދަށުން ޚަޞްމަކު  (ށ)  

ވާކަން ނުވަތަ ކޮންމެެވސް އިރެްއަގއި ވުޖޫުދަގއި ީވކަން 

 ބަޔާންކޮށްގެންެނވެ.

 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ިފޔަަވއި، މި ބާުބގެ ދަށުން ލިޔުމެްއ  (ހ)  .298 ހާމަކުރާ ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ ޙައްޤު 

ޚަޞްމަށް އެ ލިޔުން ބެުލމުގެ ޙައްުޤ ހާމަކުރުމުން، މައްސަލަިއގެ ައނެއް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

އެ ލިޔުމަކީ، ލިޔުން ހާމަކުރި ޚަޞްމުގެ ބާރުގެ ދަށުގަިއާވ   )1(   

 ލިޔުމެއް ކަމުަގއި ނުވުްނ؛
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އެ ލިޔުން ބެލުން ހުއްޓުވުމަީކ އެ ލިޔުން ހާމަކުރި ޚަޞްމެުގ   )2(   

 ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޒިންމާެއއް ަކމަށްވުން؛

(ށ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ޙާލަތެްއ  މި މާއްދާގެ  )3(   

 މެދުވެރިވުން.

) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހާމަކޮށްފައިވާ ބާވަތުެގ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

ނުވަތަ ގިންިތއެްއގެ ލިޔުންަތްއ ބެލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަކީ ަމއްސަލަިއގެ 

މައުޟޫޢާ ނުބައްދަލު ކަމަކަްށ ވާނެކަމަށް މައްސަަލިއގެ ޚަޞްމަކަށް 

 ހިމެނޭ ލިޔުންތައް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބާވަުތގެ ނުވަތަ ގިންތީގެ ތެޭރގައި

         ބެލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން އެފަރާތަށް ލާޒިމެއްނޫެނވެ. ނަމަވެސް 

އެ ލިޔުންތައް ބެލުމުގެ ުހއްދަ ދިނުން މައްސަލައިެގ މައުޟޫޢާ 

ނުބައްދަލުވާނެ ސަބަބަށްޓަކަިއ އެ ލިޔުންތައް ބެލުމުގެ ހުްއދަ ނުދޭކަން 

 ބަޔާނުަގއި ފާހަގަކުަރންވާނެެއވެ.އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ 

) ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ލިޔުމެްއ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ނ)  

ބެލުން ހުއްޓުވުމަީކ ެއ ލިުޔން ހާމަކުރި ޚަޞްމުގެ ަޙްއޤެއް ނުވަަތ 

 ޒިންމާއެއް ކަމަށް ބަލާނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއެވެ.

 މައްޗަށް ހިނގާ ލިޔުމަކަްށުވން؛ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ އިމްތިޔާޒު އެ   )1(   

އެ ލިޔުމުަގއި އޭާނ، ނުވަތަ ޭއނާ ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާްތ   )2(   

ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިންގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިުތވާނެ ފަދަ 

 މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވުން؛

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި އެ ލިޔުމަކީ އިމްތިޔާޒު ލިބިގެްނާވ   )3(   

 ލިޔުމަކަށްވުން.

 

މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްެވްސ  (ހ)  .299 ލިޔުމުގެ މާނަ 

ބާވަތެްއގެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވާ ުނވަތަ ރައްާކކުރެވިަފިއވާ ކޮންމެ 

އެްއޗަކަެށވެ. ލިޔުމުގެ މާނަިއގެ ތެރޭގައި އަތުން ލިޔެފަިއވާ ލިޔުންތަކާިއ، 

އިލާއި އެހެނިހެން މެ -އޯިޑއޯ ޓޭޕާިއ، ީވޑިއޯ ޓޭޕާއި، ފޮޯޓއާއި، އީ

އިލެކްޓްރޯނިކް މުާއޞަލާތުތައް ހިމެނޭގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިކް ިލޔުންތަކާިއ، 
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ޕްރޮސެްސކޮށްފަިއވާ ލިުޔންތަކާއި، ޑޭޓާބޭސްތަާކއި، ފޮހެލާފައިާވ -ވޯޑް

 ލިޔުންތަކާއި މެޓަޑޭޓާ ހިމެނެެއވެ.

ލިޔުމަާކ ގުޭޅގޮތުން،  ،މި ބާބުގައި، "ކޮޕީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ  (ށ)  

ލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ުނވަތަ ރައްކާކުެރވިފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ސީދާގޮތުްނ 

 ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ިވޔަސް ނަކަލުކޮށްފަިއވާ ކޮންމެ އެްއަޗކަށެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާ އެ މައްޗަށް ހިނގާ މައްސަލަަތއް ފިޔަަވއި، އެނޫްނ  313މި ޤާނޫނުގެ   .300 ހެކި ހާމަކުރުން 

ކޮންމެ މައްސަލައެްއގައި ހެިކ ހާމަކުރުމާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި 

 އުސޫލުތަކަެށވެ.

 

ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަްށ ކަނަޑޅާނާހާހިނދަކު، ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުްނ  (ހ)  

 އަންަގއިފިނަމަ، އެ އިޝާރާތްުކރަނީ ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ޢާންމު އުސޫލަށެވެ.

ހާމަކުރުމުގެ ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހާމަކުރާކުރުމުން ފުދޭނެކަމަށް ހެކި  (ށ)  

ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ހާމަކުރާ މިންވަރު ނުވަތަ ހާމަކުރުމުެގ 

 ދާއިރާ ހަނިކުރުމުގެ ބާރު ކޯަޓށް ލިބިގެންވެެއވެ.

ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާ މިންވަރަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް  (ނ)  

ނުވަތަ ހެކި ހާމަކުރުމުެގ ދާިއރާ ހަނިކުރުމަށް މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ 

 ޚަޞްމުންނަށްވެސް ލިޔުމުން ެއއްބަސްެވވިދާނެެއވެ.

 

ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން 

 ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން 

ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާ ކުރުމުގައި ޚަޞްމަކު ހާމަކުރުން ލާޒިމުވާނީ   .301

 އަންނަނިވި ލިޔުންަތކެވެ. ހަމައެކަނި

 

 އެފަރާތަކުން އެމަްއޗަށް ބަރޯާސވާ ލިޔުންތަްއ؛ އަދި  (ހ)  

 

އެފަރާތެއް ވަކާލާުތކުރާ ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ލިޔުންތަކާިއ،  (ށ)  

އެހެން ޚަޞްމަކު ަވކާލާތުުކރާ ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަަސރެއްކޮށްފާނެ 

ވަކާލާތުކުރާ ކަމަކަށް ބާރުލިބޭ ލިޔުންތައް؛ ލިޔުންތަކާއި އެހެން ޚަޞްމަކު 

 އަދި

 

 އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެަފރާތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް. (ނ)  
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ވަަނ  301ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމުގައި، މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .302 ލިޔެކިޔުން ހޯދުމުގެ ޒިންމާ 

ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގިންތީގައި ހިމެނޭ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި 

ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ެއ ޚަޞްމަކު ެއކަށީގެްނާވ މިންވަރަކަށް 

 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތަްށ އެ ިލޔެިކުޔން ހޯދުމަށް  (ށ)  

ގަިއ އެކަީށގެންވާ މިންވަރަކަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއިާވކަން ކަނޑައެޅުމު 

 އަންނަނިވި ކަންތައްަތކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާެނއެވެ.

 

 

 ލިޔުންތަކުގެ ޢަދަދު؛  )1(   

 

 މައްސަލަިއގެ ބާވަާތއި ޭއގެ ުއނދަގޫ މިންވަރު؛  )2(   

 

ވަކި ލިޔުެމއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ފަސޭހަކަާމިއ   )3(   

 އަދި؛ އެކަމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު

 

ތެރޭަގއި ހޯދިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުމެއްެގ ލިޔެކިޔުން ހޯދުމުގެ   )4(   

 މުހިންމުކަން.

 

ވަކި ގިންތިެއްއގެ ނުވަަތ ބާވަެތއްެގ ލިޔުން ހޯދުމަކީ ެއކަީށެގންވާ ކަެމއް  (ނ)  

ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ަޚޞްމަކު އެފަދަ ލިޔުމެއް ހޯދާފައިނުވާނަމަ، 

ހެިކ ، ެއކަންއެ ލިޔުމެއް ނިސްބަްތވާ ިގންތި ނުވަތަ ބާވަތާެއކު 

 ހާމަކުރިކަމުގެ ބަޔާނުަގއި ފާހަގަކުރަްނވާނެެއވެ.

 

ޚަޞްމަކު ހެކި ހޯދާފައިވާ ގޮތާމެދު ތަޢުނުކުރުމަށް އެ މައްސަލައިގެ އެހެން  (ރ)  

 ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 

ޚަޞްމެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރި 

 ލިޔުންތައް 

ޚަޞްމަކަށް އޮންނަ ޒިންމާ އޮންނާނީ ޭއނާގެ ބާރުގެ ހެކި ހާމަކުރުމަށް  (ހ)  .303

ދަށުގައި އެއިެރްއގަިއ ހުރި، ނުވަތަ ކޮންެމވެސް އިރެްއގަިއ ހުރި 

 ލިޔުންތައް ހާމަކުރުމަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ޚަޞްމެއްގެ ބާރުެގ  (ށ)  

އިެރއްަގއި ލިޔުެމއް ހުރި ކަމަށް ދަށުގައި އެއިެރްއގައި ުނވަތަ ޮކންމެވެސް 

 ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަެއވެ.
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މާއްދީގޮތުން އޭނާގެ ހިާޔޒަުތގެ ދަށުގައި އެއިެރއްަގއި ުނވަތަ   )1(   

 ކޮންމެވެސް އެހެން އިެރްއގައި ހުރި އެއްަޗކަށްވުްނ؛

 

އޭގެ ިހޔާޒަުތގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް އެއިެރއްަގއި ުނވަތަ ކޮންމެެވްސ   )2(   

 އެހެން އިރެްއގައި ލިބިފަިއވާ ެއއްަޗކަށްވުން؛ ުނވަތަ 

 

       އެ އެްއޗެއް ބެލުމަށް ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީ ނެގުމަށް އޭނާައށް  )3(   

އެ އިރެްއަގއި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން އިރެްއަގއި ޙަްއޤު 

 ލިބިފައިވާ ެއއްަޗކަށްވުން.

 

ިގނަ ކޮޕީ ހާމަކުރުމަށް އެްއވެސް ޚަޞްމަކަށް ލިޔުމެއްގެ ެއއް ކޮީޕއަށްވުރެ  (ހ)  .304 ކޮޕީ ހާމަކުރުން 

 ލާޒިމުެވގެނެއްނުެވެއވެ.

 

އަންނަނިވި މަޤްޞަދުތަކުގެ ެތރެއިން މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކަިއ  (ށ)  

، ޚަޞްމަކު ހުށަހެޅުމަށް ޤަޞްދުކުރާ ލިޔުމަކީ އުިނއިތުރެއް ެގނެވިފަިއވާ

އެއްެވސް ކަމެއް  ނުވަތަ އެ ލިޔުމެްއގެ ބަެއްއ ފޮހެލުމުގެ ގޮތުން 

ުނވަތަ އެހެންެވސް ފާހަގައެއް ޖަހާފަިއާވ ލިޔުމެއްެގ ، ކޮށްފައިވާ 

 ކޮޕީއެއްނަމަ، އެ ލިޔުމަކީ ވަިކ ލިޔުމެއް ކަމުަގއި ބަލަންވާެނއެވެ.

 

އެފަރާތަކުން އެ މައްޗަށް ބަޯރސާވުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފަިއވާ ލިުޔމެއް   )1(   

 ނުވަތަ ؛ ކަމުގަިއވުން

 

ވަކާލާތުކުާރ ކަމަަކށް ނޭދެވޭ އަސަުރކުރާނެ، ުނވަަތ އެފަރާތެއް   )2(   

އެހެން ޚަޞްމަކު ަވކާލާތުކުާރ ކަމަކަށް ނޭދެވޭ އަސަުރކުާރނެ، 

ނުވަތަ އެހެން ޚަޞްމަކު ވަކާާލތުކުރާ ކަމަކަށް ބާރުލިބިދޭ ލިޔުމެްއ 

 ކަމުގަިއވުން.

 

 

ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހާމަކުރާ 

 ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އިޖުރާއަތު 

ޢާންމު އުސޫލުން ހެކި ހާމަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ހިނގާނީ މި މާއްދާގަިއ  (ހ)  .305

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

ކޮންމެ ޚަޞްމަކުވެްސ ހާމަުކރުމަށް ލާޒިމުވާ ިލޔުންތަކުެގ ލިސްޓެްއ  (ށ)  

 ތައްޔާރުކޮްށ އަެނއް ޚަޞްމަށް ނުވަތަ ޚަޞްމުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
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މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބޔާންުކރާ ލިސްޓުގައި ފަސޭހަ ތަރުތީބަކުން، އަިދ  މި (ނ)  

ވީހާވެސް ކުރުކޮށް، ބޭނުންާވ ލިޔުންތައް ފާހަގަކުރުމާެއކު، އަންނަނިިވ 

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އެ ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ ފުރުޞަުތ ނުދިނުމަށް އެފަރާތުގެ މައްަޗށް   )1(   

 ޮއތްކަމަށް ބުނާ ލިޔުންތައް؛ އަދި ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޒިންމާެއއް 

     އެ ޚަޞްމުގެ ބާރުގެ ދަށުގަިއ މިހާރު ނެތް ލިޔުންތައް އަދި   )2(   

 އެ ލިޔުންތަކަށް ވެަފިއވާ ގޮތް.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްާޓއެކު ހެކި ާހމަކުރިކަމުެގ  (ރ)  

ހިމަނަންވާނެއެެވ. އެ ބަޔާނުގަިއ ބަޔާނެއް އެ ލިޔުންަތއް ހާމަކުރި ޚަޞްމު 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެެވ.

ހެކީގެ ގޮތުަގއި ހާމަކުރުން ލާޒިމުވާ ލިޔުެމއް ހޯދުމަށްޓަކަިއ   )1(   

 މަސައްކަތް ކުރީ ކިހާ މިންވަަރކަށްކަން؛

އެފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ހާމަކުރުމަށް އޮތް ޒިންމާ   )2(   

 އަދި ؛ އެނގޭނެކަމަށް ބުނެ އިޤުރާުރެވފައިވުން

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ަމއްަޗށް ބިނާކޮށް އެފަރާުތގެ މަްއަޗށް   )3(   

 އޮތް ޒިންމާ އަދާކުިރކަމަށް ބުނެ އިޤުރާރުވެފަިއވުން.

ހެކި ހާމަކުރިކަމުގެ ބަޔާން ދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް، ނުވަަތ  (ބ)  

ޖަމްޢިްއޔާެއއް ނުވަތަ އެނޫްނވެސް އެަފދަ ޤާނޫނީ ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނުވަތަ 

ޝަޚްޞެއްނަމަ، އެ ބަޔާުނަގއި، އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެްއެގ ފަރާތުން 

ބަޔާން ދޭ ފަރާތަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށް ައދި އޭނާައކީ 

އެ ބަޔާން ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް ކަމަށް ެދކޭ ސަބަބު 

 ނަްނވާނެެއެވ.ބަޔާންކޮށްފައި އޮން

މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުމަކާ ނުލައި، އަިދ ހާމަކުރާ  (ޅ)  

ފަރާތުން ހާމަކުރިކަމުގެ ބަާޔނެއް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ލިޔުންތަްއ 

 ހާމަކުރުމަށް މައްސަލައިގެ ަޚޞްމުންނަށް ލިޔުމުން އެއްބަްސވެވިދާެނއެވެ.

މައްސަަލއިގެ ަޚްޞމަކަށް ނުވާ  ،ޙާލަތުގައި  އެހެން ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރާ (ކ)  

 ފަރާތަކަށް ހެކި ހާމަކުރިކަމުގެ ބަޔާން ދެވިދާނެެއވެ.
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މައްސަލަ ހިނގަމުންދާއިރު 

ހާމަކުރުމުގެ އިލްތިޒާމު 

 ދެމިގެންދިޔުން 

ހެކި ހާމަކުރުމަށް ޚަޞްމުންގެ މައްޗަށް އޮންނަ ޒިންމާ މަްއސަލައިގެ ޝަރީޢަުތގެ   .306

ނިމެންދެން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އަދި ހާަމކުރުމުގެ އިލްިތޒާމު އަުޑއެހުންތައް 

އެމައްޗަްށ ހިނގާ ިލޔުންތަކެްއގެ މަޢުލޫމާތު މައްސަަލ ހިނގަމުންދަނިކޮށް 

އެކަން އެހެން ޚަްޞމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ، ޚަޞްމަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ

 ގެންނަންވާނެެއވެ.

 

އުސޫލުގެ ދަށުން ޚަްޞމަކު ހާމަކޮށްފައިވާ ެހއްަކކީ ަމއްސަލަިއގަިއ ޢާންމު  (ހ)  .307 ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ޚާއްޞަ އުސޫލު 

ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ މަުދ ހެކި ކަމުަގއިވާނަމަ، މި މާއްދާގަިއ 

ބަޔާންކުރާ އުސޫލާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުގެމަތިން ވަކި ލިޔުމެއް ހާމަކުރުމަށް 

 ޚަޞްމަކު އެހެން ޚަޞްމަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ވަކި ލިޔުމެއް ހާމަކުރުމަށް

ކޯޓުަގއި އެދޭއިރު، ކޯޓުން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަމުރު ަބޔާންކޮށްފަިއ 

އޮންނަންވާނެެއވެ. އަދި ކޯުޓަގއި އެދޭ ކަންކަމާގުޅޭ ހެކި، އެ ހުށަހެޅުމާއެކު 

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ވަކި ލިޔުމެއް ހާމަކުރުމަށް ކުރާ އަމުރަކީ، އަންނަނިވި ަކންތައްތަކުެގ  (ށ)  

ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޚަޞްމަަކށް އަންގަިއ 

 ކޯޓުން ކުރާ އަމުރެެކވެ.

އެ އަމުުރގައި ަބޔާންކޮށްަފއިވާ ގިންތި ުނވަތަ ބާަވތަށް   )1(   

 ނިސްބަތްވާ ލިޔުންތައް ހާމަކުުރމަށް؛

އެ އަމުުރގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މިންވަރަށް ލިޔުން ހޯދުމުެގ   )2(   

 މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދިޔުމަްށ؛

ލިޔެކިޔުން ހޯދުމަށް ކުރި ަމސައްކަުތގެ ނަތީޖާެއއްގެ ގޮުތން   )3(   

 ފެންނަ ލިޔުންތައް ހާމަކުރުމަށް.

ވަކި ިލޔުމެއް ހާމަކުރުމަށް އަުމރުކުރުމާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި،  (ނ)  

ކޯޓުން މައްސަލަިއގައި ހިމެޭނ އެންމެހައި ކަންކަަމށް 

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. ޚާްއޞަކޮށް ޚަޞްމަކު ހާމަކުރުަމށް ލާޒިމުާވ 

އެންމެހައި ލިޔެކިޔުން ހާމަުކރުމަށް އޮތް ޒިންމާ އެންމެ އެކަީށގެންާވ 

 ގޮތެްއގައި އޭނާ އަދާކޮށްަފއިވޭޯތ ކޯޓުން ބަލަންވާނެެއވެ.
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     އަމުރަކީ، ވަކި ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ ފުުރޞަތު ދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ  (ރ)  

މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ލިޔުމެއް ބެލުުމެގ ފުރުޞަތު 

 ޚަޞްމަކަށް ދިނުމަށް އެހެން ޚަޞްމެއްގެ މަްއޗަށް ކުރާ އަމުރެކެވެ.

 

މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެން 

 ހާމަކުރުން 

ލިޔުންތައް ބެލުމަށް މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ލިޔެކިޔުން ހާމަކުރުމަށް ނުވަަތ   .308

ނުވަތަ އެ ދެ ކަންތައް ކުރުމަށް މައްސަލަިއގެ ަޚޞްމުންނަށް ލިޔުމުން 

 އެއްބަްސެވވިދާނެެއވެ. ނުވަތަ ކޯޓަށް އެފަދައިން އެްނގިދާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާގެ ލިޔުންތަކާގުޅޭ ހެކީންގެ 

ބަޔާނާއި އެފިޑެވިޓްގައި ޙަވާލާދޭ 

 ލިޔުންތައް ޚަޞްމުން ބެލުން 

އަންނަނިވި ކޮންމެ ލިޔުމެްއަގިއ ޙަވާލާދީފައިވާ އެހެން ލިޔުެމއް، ކޮންމެ  (ހ)  .309

 ޚަޞްމަކަށްވެސް ބެލިދާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާަގއި ނުވަތަ ދަޢުާވެގ ޖަވާބުގައި ުނވަތަ ރަްއދު   )1(  

 ުނވަތަ  ؛ދަޢުވާއެްއަގއި ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުވާއެްއަގއި

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ ބަޔާުނަގއި؛ ނުވަތަ   )2(   

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ހެކި އަންަގއިދޭ ބަޔާުނގަިއ؛ ނުވަތަ   )3(   

 އެފިޑެިވޓެްއގައި.  )4(   

އެހާތަނަށް މައްސަލައިަގއި ހާމަކޮށްފައިނުވާ ލިޔުމަކަްށ ޚަބީރެއްގެ  (ށ)  

ރިޕޯޓުގައި ަޙވާލާދީފަިއވާނަމަ، އެފަދަ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ އަމުރަކަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އެދި ޚަޞްމަކަށް 

 

31 ލިޔުންތައް ބެލުމާއި ކޮޕީ ނެގުން  ލިޔުމެއް ބެލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ޚަޞްމަކު ެއ ލިޔުން ބެލުމުގައި   .0

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮގތުގެމަތިންނެވެ.

އެ ލިޔުން ބަލަން ބޭނުންވާކަމުގެ ނޯޓިސް އެ ލިޔުން ހާމަކުރި ޚަޞްމަށް  (ހ)  

 ދޭންވާނެއެެވ.

(ހަތެއް)  7މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނުކރާ ނޯޓިސް ލިބޭތާ މަދުވެގެން  (ށ)  

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ެއ ލިޔުމެްއ ހާމަކުރި ޚަޞްމަކު އެ ލިުޔން ބެލުމުެގ 

ހުއްދަ ދޭންވާނެެއވެ. (މިގޮުތން ލިޔުން ބެލުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާކަްނ 

 ކޯޓަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.) އަދި 
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ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ ެނގުމަށް ހިނގާ އެކަީށގެންވާ މިންވަެރްއގެ ޚަރަދު  (ނ)  

ދިނުމަށް އެއްބަސްެވ، އެ ލިުޔމުގެ ކޮޕީެއއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚަޞްމަކު 

(ހަތެއް) ުދވަހުގެ ތެރޭަގިއ  7އެދޭނަމަ، އެފަދައިން އެދޭތާ ގިނަެވގެން 

 ންވާެނއެވެ.ލިޔުން ހާމަކުރި ފަރާތުން އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ ފޯރުކޮށްދޭ

 

ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން 

 ލިޔެކިޔުން ހާމަކުރުން 

31 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކޯޓުގައި އެދުމަށް އެހެން  (ހ)  .1

ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރާ ޙާލަތުގައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަްއ 

 ހިނގާނެއެވެ.

ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަޢުާވއެްއގެ ޚަޞްމަކަްށ ވާނެކަމަްށ ކޯޓަކަށް  (ށ)  

ބެލެވޭ މީހަކު މި ޤާނޫނާ ެއއްޮގތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް، 

އެ މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކަށް ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ، އަދި އެމީހެއްގެ އަތުަގިއ 

ސް އެްއ އިރެއްަގިއ ނުވަތަ ބާރުގެ ދަށުގައި އެއިެރއްަގއި ނުވަތަ ކޮންމެވެ

މައްސަލައާ ގުިޅގެން އުފެދިާދނެ މައުޟޫޢުއަާކ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެްއ 

ހުރެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހެއްެގ މައްޗަށް މި މާއްދާަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން 

 އަމުރެއް ކުރުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ހެއްކާއެުކ ހުށަހަޅާ  މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ (ނ)  

 ހުށަހެޅުމަކަށް ވާންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެންވާީނ ހަމައެކަނި  (ރ)  

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގެއވެ.

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލޭެވ   )1(   

 މީހަކަށްވުން؛މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކަށްވުުމެގ ފުރުޞަތު އޮތް 

އަމުރަށް އެދޭ ފަރާތަކީވެްސ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ   )2(   

 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކަށް ވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތް މީހަކަށްވުްނ؛

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހިނގަން ފަށާ ޙާލަތެއްގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ   )3(   

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ޢާންމު  301

އުސޫލުން ހާމަކުރުމަށް ލާޒިމުވާ ލިޔެިކޔުމުގެ ތެރޭަގއި އަުމރަށް 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
211 

އެދޭ ފަރާތުން ހާމަކުރުމަށް އެދޭ ގިންީތގެ ނުވަތަ ާބވަުތގެ 

 އަދި ؛ ލިޔުންތައްެވސް ހިމެނުން

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކިއ ދަޢުވާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހެކި   )4(   

 ހާމަކުރުން އެދެވިގެްނވާކަން:

    i.   ުހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަޢުވާ އިންޞާުފވެރިކަމާެއކ

 ނިންމުމަށްޓަކައި؛

    ii.   ްއަުޑއެހުމަކާ ނުލައި ޚުޞޫމާތަށް ޙައްލެއް ގެަނއުމަށ

 އެހީތެރިވުމަށް؛ ނުވަތަ 

    iii.  .ްޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށ 

އަންނަިނިވ ކަންކަން  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އަމުރެއްަގއި (ބ)  

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ގިންތީގެ ނުވަތަ ބާވަުތެގ   )1(   

 އަދި ؛ ލިޔުންތަކަކީ ކޮަބއިކަން

ހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިުޔމަކީ ހެކި ހާމަކުރުމުގަިއ، އެފަރާތުން   )2(   

އޭނާގެ ބާުރގެ ދަށުގައި ެއވަގުތު ނެތް ލިޔުމެއްނަމަ އެކަން ނުަވތަ 

އެ ލިޔުމެއް ބެލުން ހުއްުޓވުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ ޒިންމާެއއް އޭާނެގ 

 މައްޗަށް އޮްތކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން.

އެ އަމުރު ރައްދުާވ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުރާ އަމުރެއްަގއި (ޅ)  

ފަރާތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ަވކި ލިޔުމެއް ނެތްނަމަ އެ ލިޔުމަކަށް ވެފައިާވ 

ގޮތް ބަޔާންކުރުމަާށއި އަިދ ލިޔުންތައް ހާމަކޮށް، އެ ިލޔުންތައް ބެލުމަްށ 

 ހަމަޖައްސާނެ ވަގުާތއި ތަނެއް ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތެއްގެ 

ހާމަކުރުމަށް ކުރާ މައްޗަށް ހެކި 

 އަމުރު 

31 ދަޢުވާއެްއގެ ޚަޞްމަކަށް ނުާވ ފަރާތެއް ހެކި ހާމަކުރުމަށް އެންގުމަްށ  (ހ)  .2

އެހެން ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރާ ޙާލަތުގައި، މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ 

 ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއްގެ ޚަޞްމަކު މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ  (ށ)  

ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް، އެ މައްސަަލއިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުާވ، 
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އެހެންނަމަވެސް، އެފަރާތެްއގެ ކިަބިއގަިއ ނުވަތަ އެފަރާތެްއެގ 

 ހިޔާޒަތުަގއި، ުނވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި، ުނވަތަ ބާރުެގ ދަށުގައި 

މައްސަލައާ ގުިޅގެން އުފެދޭެނ މައުޟޫޢުއަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކެްއ 

ެއ ލިޔުމެއް  ،ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހުށަހެޅުމުގައި  (ނ)  

 އެދެވިދާނެެއވެ.

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ގިންތީގެ ނުވަތަ ބާވަުތެގ   )1(   

 އަދި ؛ ލިޔުންތަކަކީ ކޮަބއިކަން

ހެކި ހާމަކުރުމުގަިއ، އެފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިުޔމަކީ   )2(   

ލިޔުމެއްނަމަ އެކަން ނުަވތަ އޭނާގެ ބާުރގެ ދަށުގައި ެއވަގުތު ނެތް 

އެ ލިޔުމެއް ބެލުން ހުއްުޓވުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ ޒިންމާެއއް އޭާނެގ 

 މައްޗަށް އޮްތކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން.

މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަންވާނީ  (ރ)  

 ހެއްކާެއކުަގެއވެ.

އަމުރެއް ކުރަންވާނީ ހަމައެަކނި އަމުރަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން  (ބ)  

އެދުނު ފަރާތުން ހޯދަން އެދޭ ލިޔުންތަކަކީ އެފަރާތުން ވަކާލާތުކުާރ 

ކަންތައްތަކަށް ބާރުދޭ، ނުަވތަ އެ މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމަކު 

ވަކާލާތުކުރާ ކަންތައްަތއް ނަީފކުރާ ލިޔުމަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން އެ ލިޔުްނ 

ހެޅިފައިާވ ަމއްސަލަ އިންޞާފުވެރިކަާމއެުކ ނިންމުމަށް ހާމަކުރުމަކީ، ހުށަ

ނުވަތަ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމަކަށްވާނެ 

 ނަމައެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އަމުރެްއގަިއ، އަމުރު ރައްދުާވ ފަރާތުން  (ޅ)  

ހާމަކުރަންޖެހޭ ގިންތީގެ ނުވަތަ ބާވަތުގެ ލިޔުންަތކަީކ ކޮބައިކަްނ 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އަދި ހާމަކުރުމުގަިއ، އެފަރާތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ  

މެއްނަމަ އެްއވެސް ލިޔުަމކީ އޭާނގެ ާބރުގެ ދަށުަގއި އެަވގުތު ނެތް ލިޔު
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ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއް ބެލުން ހުއްޓުވުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ ޒިންާމއެއް އޭާނގެ 

 މައްޗަށް އޮްތކަމަށް ބުނާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

އެ އަމުރު ަރއްދުވާ ފަާރތުގެ ބާރުެގ ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އަމުެރއްަގއި (ކ)  

ލިޔުމަކަށް ވެފައިވާ ގޮްތ ދަށުގައި ވަކި ލިޔުމެއް ެނތްނަމަ އެ 

ބަޔާންކުރުމަށާއި އަދި އެ ިލޔުމެއް ހާމަކޮށް، އެ ލިޔުެމްއ ބެލުމަށް 

 ހަމަޖައްސާނެ ވަގުތަާކއި ތަނެްއ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޓްރެކުން 

ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި 

 ހާމަކުރުން 

31 ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކުގެ ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރު  (ހ)  .3

ޓްރެކުން ބަލާ އެންމެހައި މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް މި މާއްދާގެ (ށ) އިން 

 ފެށިގެން މި މާއްދާގެ ނިޔަލަްށ ހުރި މާއްދާތައް ހިނގާނެއެވެ.

        މައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުެގ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުެގ މަދުވެގެން  (ށ)  

(ސާދަ) ދުވަސް ުކރިން، ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާނަކުން  14

ކަށަވަރުކޮށްަފއިވާ އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ 

 ޚަޞްމަކުވެސް ހުށަހަޅަންވާެނެއވެ.

 

މައްސަލަިއގެ މައުޟޫޢާ ުގޅޭގޮތުން ވުޖޫުދގަިއވާ ނުަވތަ   )1(   

 ޚުލާޞާކޮށް ބަޔާްނކުުރން؛ވުޖޫދުވެދާނެ ލިޔުންތަކަކީ ކޮަބއިކަން 

އެ ލިޔުންަތއް ވީ، ުނވަތަ ިލުޔންތައް ވުްނ ެއކަށީގެްނވަނީ ޮކން   )2(   

 ފަރާތެއްގެ އަުތަގއިކަން އަދި ޮކންތާކުކަން ބަޔާންކުރުން؛

އިލެކްޓްރޯނިކް ިލޔުންތަކެއްނަަމ، އެ ިލޔުންތައް ަރއްާކކޮށްފަިއ   )3(   

 ހުރި ގޮތް ބަޔާންކުރުން؛

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަުކަގއި ރަްއކާކޮށްފަިއވާ ލިޔުންަތްއ   )4(   

ހޯދައި ހާމަކުރުމަށް ދާނެ ޚަރަދު ހިމެނޭގޮތުން، ޢާންމު އުސޫލުގެ 

ދަށުން ހެކި ހާމަކުރާ މިންވަރަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް ހިނގާނެކަަމށް 

 ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު ބަޔާންކުރުްނ؛ އަދި 

ބަޔާްނޮކށްފައިވާ އިރުޝާދުތަުކގެ ތެރެިއން މި މާއްދާގެ (ޅ) ަގއި   )5(   

 އެދެނީ ކޮން އިރުޝާދަކަްށކަން ބަޔާންކުރުން.
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(ހަތެއް)  7މައްސަލަ ތަރުތީބުކުރުމުގެ ފުަރތަމަ ބައްދަލުވުމުގެ މަުދވެގެން  (ނ)  

ދުވަސް ކުރިން، އަދި ޭއެގ ފަހުން ކޯޓުން އަންގާ ެއހެން ކޮންމެ 

ޢާންމު މަޤްޞަދު ހާސިލުވާނެ ޙާލަތެއްަގއިވެްސ، މި ޤާނޫނުގެ 

ގޮތެްއގެމަތިން ހެކި ހާމަކުރުމާގުޅޭ ކަންކަމާމެދު ދެފަރާތުން މަޝްވަރާކޮށް 

ވަކި ގޮތަކަށް ެއއްބަްސވުމަށް މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ. މިގޮތުން 

އެއްބަްސވުމަކަށް އާެދވިއްޖެަނމަ ދެ ޚަޞްމުން ހަމަ އެ ތާރީޚުގަިއ 

ންވާެނއެވެ. އަދި އެފަދައިްނ އަންާގއިުރ ވަިކވަކީން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަ

 އެ ެއއްބަސްވުުމގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ކޯޓަށް އަންގަްނވާނެެއވެ.

ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ާދއިރާާއމެދު މައްސަލަިއގެ ޚަޞްުމން ވަިކ  (ރ)  

ހުށަހެޅުމަކަށް އެއްބަްސވެފަިއވާނަމަ، އަދި އެފަދައިން އެއްބަްސާވ 

ޙާލަތެއްގަިއވެސް ެއކަށީގެްނވާ ކަންކަން ަކމަށް ކޯޓަށް ކަންކަމަކީ ހުރިހާ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އަުޑއެހުމެއް ބޭއްވުމަކާ ނުލަިއ، އެފަދައިން 

އެއްބަްސވެފަިއވާ ކަންކަން ޯކޓަށް ބަލައިގަެނ، އެ ކަްނކަމާ ެއއްގޮތަްށ 

 ކުރިއަށްދިޔުމަށް އެްނގިދާނެެއވެ.

ޢަދުލުވެިރކަމާއެުކ މައްސަަލ މި ޤާނޫނުގެ ޢާންމު މަޤްޞަދަށާއި،  (ބ)  

ކުރިއަްށގެންދިޔުމަށްޓަކައި ޮކންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހެކި 

ހާމަކުރުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ހަިނކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން އޮތް މިންވަރަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ތަރުީތބުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުުވމުގައި އަދި 

 ބައްދަލުވުމެްއގަިއވެްސ، ހެކި ހާމަކުރުމާ އޭގެ ފަހުން ބާއްވާ ކޮންމެ

ގުޭޅގޮތުން ނެރޭނީ އަންނަނިިވ އަމުރުތަކުގެ ތެެރއިން ކޮން އަމުރެއްކަްނ 

 ކޯޓުން ނިންމަންވާނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ގޮެތްއގައި މަްއަސލައިގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާެއްއގަިއ   )1(   

ތަފްޞީލުކޮށް ނުވަތަ ެއކަށީެގންވާ މިންވަރަށް (މައްސަަލިއެގ 

ކުރިން ނުވަތަ ވަގުތީ ައމުރަކާ ގުޅިގެން ހާމަކުރާުކރުން 

ހިމެނޭގޮތުން) ހެކި ހާމަކޮށްފައިވާނަމަ، ހެކި ހާމަކުރުމުގެ މަރުޙަލާ 

 ކުރިއަްށގެންދަން ނުޖެހޭނެކަމަށް އަންަގއި ނެރޭ އަމުރު؛
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ޚަޞްމަކު އޭނާ އެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ލިޔުންތައް ހާމަކުރުމަށް،   )2(   

އެއާއެކު އެނޫން ެއހެން ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ވިަކ އަދި ހަމަ 

ޚާއްޞަ ލިޔުެމއް ހާމަކުރުމަށް އެދޭނަމަ އެކަން ހާމަކުރުމަށް ުކރާ 

 އަމުރު؛

އެކަމަކީ ކުރެވޭނެ ކަަމކަްށވާނަމަ، މައްސަަލއިގެ ފަަހރަކު   )3(   

މައުޟޫޢަކާ ުގޅިގެން ކޮންެމ ޚަޞްމަކު ހެކި ހާމަކުރަމުން 

 އަމުރު؛ގެންދިޔުމަށް ކުރާ 

އެ ޚަޞްމެއް ވަކާލާތުކުރާ ަކމަކަށް ބާރުދޭ ލިޔުމެއް، ނުވަތަ   )4(   

އެހެން ޚަޞްމެއް ވަކާލާތުކުރާ ކަމެއް ނަފީކުރާ ފަދަ މަޢުލޫމާތެްއ 

ހިމެނިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ހޯދޭ ހޯދުމަކުން ެއފަދަ 

ނިންމުމަކަށް ވާސިލުެވވޭެނ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހާމަުކރުމަށް 

 އެންމެހައި ޚަޞްމުންނަށް ކުރާ އަމުރު؛

 ޢާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން ހެކި ހާމަކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު؛ އަދި   )5(   

ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަމުރެއް ކުރުން މުހިންމުކަމަށް ކޯޓަށް   )6(   

 ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ އަމުރެްއ.

ަބޔާންކޮށް މައްސަލަިއގެ ހެކި ހާމަކުރުން ކުރިއަށްގެންަދންވީ ކިހިނެއްކަން  (ޅ)  

ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެްސ އަްނނަނިވި ކަންކަްނ ހިމެނޭގޮތުން ކޯޓަްށ 

 އިރުޝާދު ދެވިދާނެެއވެ.

ކުރިއަްށގެންދަންވީ ކޮްނކަހަލަ ހޯދުމެއްކަމާއި، ޮކން   )1(   

ތަނެއްަގއިކަމާިއ، ކޮން ެއއްެޗްއ ހޯދުމަށްކަމާއި، ކޮން މުއްދަތަކާ 

ކާކުކަާމއި، އަދި އިލެްކޓްޯރނިކް ގުޭޅގޮތުންކަމާިއ، 

ވަސީލަތްތަުކގައި ރަްއކާކޮށްަފއިވާ ލިޔުންތައް ހޯދޭނީ ކިހާ 

 މިންވަރަކަށްކަން؛

 ލިޔުންތަކުގެ ލިސްެޓއް ބޭނުންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ؛  )2(   

ހެކި ހާމަކުރިކަމަށް ބުނެ ދޭ ބަޔާން ހުށަހަޅާނީ ކޮންއިރަކުކަމާިއ   )3(   

 ކިހިނެއްކަން؛
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ލިޔުންތައް ހާމަކުރަންވީ ކޮން ނަމޫނާއަކާ އެްއގޮްތާވ   )4(   

 ގޮތުގެމަތިންކަން؛

 

އެ އިރެްއގައި ވުޖޫދުގައި ނެްތ، އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކުިރން   )5(   

ކޮންމެވެސް އިެރްއގައި ވުޖޫދުގައި ހުރި ލިޔުންތަކާ ގުޭޅގޮުތން 

 ހާމަކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން؛ އަދި 

 

ހާމަކުރުން ކުރިއަށްގެންދާނީ މަރުޙަލާތަކަކަށް ބަހާލައިގެންަކން   )6(   

 ނުވަތަ ނޫންކަން.

 

ހެކި ހާމަކުރުމަށް އަމުރުކުރުމަށް 

ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރު މި ޤާނޫނުން 

 ހަނިނުކުރުން 

31 މައްސަލަ ފެށުމުގެ ކުރިްނ ހެކި ހާމަކުރުމަށް އެންގުމަށާއި، މައްސަަލއިެގ   .4

ދެކޮޅަށް ހެކި ހާމަކުރުުމގެ އަުމރެއް ކުރުމަށް ކޯޓަްށ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތަާކ 

ވަނަ  312ވަނަ މާްއދާއާއި،  311ލިބިދީފައިވާ އެހެން ބާރުތަަކކަްށ، މި ޤާނޫނުގެ 

 މާއްދާގެ ސަބަބުން ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

 

ލިޔުމެއް ހާމަކުރުން ނުވަތަ ބެލުން 

 ހުއްޓުވުމަށް އެދުން 

31 ލިޔުމެްއގެ ަބއެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ އޭގެ ސަަބބުން ޢާންމު ލިޔުމެއް ނުވަތަ  (ހ)  .5

މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ހާމަކުރުން 

ހުއްޓުވުމުެގ އަމުަރކަށް ކޮްނމެ ފަރާތަކަށްވެސް، އެހެްނ އެްއވެްސ 

 ފަރާތަކަށް އެކަމުގެ ނޯޓިސް ިދނުމަކާ ނުލައި، އެެދވިދާނެެއވެ.

 

އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރުނުކުރާހާ ހިނދަކު މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ކޯޓުން  (ށ)  

އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ރައްދުކޮށް ، ދަށުން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރެއް

 ނުވަތަ އެހެން އެްއވެސް ފަރާަތކަށް ބެލުމަށް، ފުރުޞަތު ދީގެްނނުވާނެެއވެ.

 

ޒިންމާެއއް އޭާނގެ މައްަޗްށ ލިޔުމެއް ބެލުން ހުއްޓުވުުމގެ ޙައްޤު ނުވަތަ  (ނ)  

އޮތްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މީހަކު، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާނަމަ 

އެ ޙައްޤު ނުވަތަ އެ ޒިންމާ އޭނާގެ މަްއޗަށް އޮްތކަން އަިދ އެ ޙައްޤު 

ނުވަތަ ޒިންމާ އޭނާގެ މައްޗަްށ އޮތީ ކީއްެވގެންކަން ބަޔާންުކރާ ލިޔުމެއް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ނ) ަގއި ަބޔާންކުރާ ބަޔާނަީކ ލިޔުންތަްއ ހާމަކުރާ  (ރ)  

ލިސްޓުގަިއ ހިމަނަންވާނެ ބަާޔނެކެވެ. އެފަދަ ލިސްޓެްއ ހުށަނާޅާނަމަ، 

 އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ލިޔުން ބެލުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެެއވެ.

ދެމެހެއްޓިދާނެތޯ  މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް (ބ)  

 ކަނޑައެޅުމަށް ކޮންމެ ޚަޞްަމކަށްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ނުވަތަ (ނ) ގައި ަބޔާންކުރާ ފަދަ ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެްނ  (ޅ)  

ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި، އެ ލިޔުމެއް ހާމަކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ 

ދޭ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން ބެލުން ހުއްޓުވުމަށް އެފަރާތުން އެ

އެފަރާތަށް އެންގިދާނެެއވެ. އަދި އެފަރާތަކީ މައްސަލަިއެގ 

ޚަޞްމަކަށްވިޔަސް ުނވަތަ ުނވިޔަްސ، އެފަރާތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ 

 ކަންކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމަކީ ހެއްކާެއުކ މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ބ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  (ކ)  

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުަމށްޓަކައި، ލިޔުމެްއ ހާމަކޮށްފިނަމަ ޢާންމު  (އ)  

މަޞްލަޙަތަށް ނޭދެވޭ އަސަެރއް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެެލވޭނީ، އެ ލިޔުެމްއ 

 ހާމަކުރުމަކީ ވުޖޫދުަގއި އޮތްކަން ުނވަތަ ެއ ލިޔުމެއްަގއި އޮތް އެްއޗެއް

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހެން ފަރާތްތަކާެއކު ބާއްާވ 

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ުގޅުންތައް ހިމެނޭގޮތުން، ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ނޭދެވޭ 

އަސަރެްއކުރާނަމަެއވެ. އެފަަދ ލިޔުންތަކުެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ 

 ލިޔެކިޔުން ހިމެނެއެެވ.

ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުްނތަކުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   )1(   

 ؛ޔައުމިްއޔާ

 ؛ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ަކންކަމާގުޅޭ ލިޔުންތައް   )2(   

 ؛ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއެްއގެ އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތުގެ ރެޯކޑު   )3(   

 ؛ޕްރޮބޭޝަން ޚިދުމަތުގެ ރެކޯޑު  )4(   

ފަރާތެއްގެ ވަަނވަުރ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް މަޢުލޫމާތުދޭ   )5(   

 އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ކުރާ އަމުރެްއގަިއ، ޢާންމު މަޞްލަޙަތު  (ވ)  

ޙިމާޔަތްކުރާއިރު ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަންކުެރޭވކަން ކޯޓުން 

 ޔަޤީންކުރަންވާެނއެވެ.

ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ގެއްުލންވެދާނެކަމަށްޓަކަިއ ލިޔުމެްއ ހާމަކުރުން  (މ)  

     ނުވަތަ ބެލުން ހުއްޓުވުން ެއހެން ޤާނޫނަކުން ހުއްދަކުރާ ކުރުމަކަށް 

 މި މާއްދާއިން އެްއވެސް އަަސރެއް ނުކުރާނެެއވެ.

 

އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ ލިޔުމެއް 

 ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުން 

31 ލިިބގެންާވ ލިޔުެމއް ޚަޞްމަކަށް އޮޅުމެްއެގ ތެރެއިން ބެލުމަށް އިމްތިޔާޒު   .6

ދެވިއްޖެނަމަ، އެ ލިޔުން ބެލި ޚަޞްމަށް އެ ލިޔުން ުނވަތަ އޭަގއިާވ މަޢުލޫމާތެއް 

 ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކޯުޓގެ ހުއްދައާ އެުކގަެއވެ.

 

ހާމަނުކުރުމުގެ ނުވަތަ ބެލުމުގެ 

 ހުއްދަ ނުދިނުމުގެ ނަތީޖާ 

31 މަޤުބޫލު ސަބަބެއްނެތި ހާމަނުކުރާ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ހުއްަދ ދީފައިނުާވ  (ހ)  .7

 ލިޔުމެއްގެ މަްއޗަށް އެ ހާމަނުުކރި ޚަޞްމަކަށް ބަރޯސާއެއް ުނވެވޭެނއެެވ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަްށޓަކައި މަޤުބޫލު ސަބަބެްއކަމަށް ބުނެފައި  (ށ)  

އެވަީނ، ކޯޓުގެ ހުއްދަ ލިބިފައި އޮތުން ނުވަތަ އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާފަދަ 

   ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމަށެވެ. ެއކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އޮންނާނީ 

  ޚަޞްުމގެ މައްޗަށެެވ.އެ ލިޔުެމއް ހާމަނުކުރި ނުވަތަ ބެލުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭ

ހާމަނުކުރާ ލިޔުމުގެ ، މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ދިނުމުގައި (ނ)  

މުހިންމުކަމަށާއި، އެ ލިޔުން ހާމަނުކުރި ސަބަބަށާއި، އެ ލިޔުުމގައި ހިމެނޭ 

ކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން އެހެން ޚަޞްމުންނަށް ނޯޓިސް ދެވިފަިއާވ 

އެހެން ޚަޞްމުންނަށް ލިބިދާނެ  މިންވަރަށާއި، ެއކަމުގެ ސަަބބުން

 ގެއްލުމަށް، ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުަރންވާނެެއވެ.

 

ހާމަކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް 

 ބޭނުންކުރުން 

31 އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ފިޔަަވއި، ލިޔުމެއް ހާމަކުރެވޭ ޚަޞްމަކު އެ ލިޔުން  (ހ)  .8

ބޭނުންކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އެ ލިޔުމެއް ހާމަކުރެވުނު މައްސަލަައކާ 

 ގުޭޅގޮތުންނެވެ.
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ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަިއގެން ޭބއްުވނު އަުޑއެހުމެއްަގއި ކޯޓުން ުނަވތަ   )1(   

ކޯޓަށް އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅި، އެ ލިޔުމުަގއިވާ ެއއްެޗއް ހާމަެވެގން 

 ގޮސްފަިއވުން؛

 ކޯޓުން އެކަމަށް ހުއްދަ ދީފިނަމަ؛ ނުވަތަ   )2(   

ލިޔުން ހާމަކުރި ފަރާތުން އެ ލިޔުމުގެ ވެރިފަރާތުން ނުަވތަ އެ   )3(   

 އެކަމަށް ެއއްބަސްވާނަމަ.

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަިއގެން ބޭްއވޭ ައޑުއެހުމެްއަގއި ެއ ލިޔުެމއް ނުވަަތ  (ށ)  

ލިޔުމެއްަގިއވާ ެއއްެޗއް ހާމަކުރެވޭނެ ދާއިާރ ހަނިކުރުމަށް ނުވަަތ 

އެފަދައިން ހާމަކުރެވޭ ލިޔުން އެހެން ފަރާތަކުން ބޭނުންކުރުން 

މަނާކުރުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރެވިދާނެެއވެ. އަދި ކޮންމެ ޚަްޞމަކަށްވެްސ 

 ނުވަތަ އެ ލިޔުުމގެ ވެރިފަރާތަށް އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު 

 ބަޔާންދިނުން 

31  ޤަބޫލުނުުކާރ ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ބަޔާނުަގއިވާ އެްއޗެްއގެ ތެދުކަން ޙަޤީޤަތުަގއިވެސް  .9

ޙާލު، އެ ހެކި ހާމަކުރުމާ ގުޭޅގޮތުން އެްއވެސް ފަރާތަކުން ޮދގު ބަޔާނެއް ދީފިނަމަ 

ނުވަތަ ދޭން މަގުފަހިކޮށްފިނަމަ، އެމީހަކު ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑީ ކަުމގައި ބަލައި، 

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ެއ ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

 

ޚަޞްމަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެްއ ޢައްޔަންކުރުމާެއކު، ހާމަުކރަންޖެހިދާނެ  (ހ)  .320 ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޒިންމާ 

  ލިޔުންތައް ރަްއކާތެރިކޮށް ބެެލހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަން، ޤާޫނނީ ވަކީލު 

އެ ޚަޞްމަށް އަންގަންވާެނއެވެ. ރަްއކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭަގއި، ެއ ތަނެއްގައި ލިޔެިކޔުން ރައްކާތެރިކޮްށ 

ބެލެހެއްޓުމާއި ނައްތާލުމާ ގުޭޅގޮތުން އެކުަލވާލާފަިއވާ ޢާންމު އުސޫލެްއގެ 

 ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެ ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ.

ހާމަކުރަންޖެހިދާނެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދުރާލާ  (ށ)  

 ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާެގ މުވައްކިލަށް ލަފާދޭންވާނެެއވެ.

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަޢއްޔަންކުރުމަށް ލާޒިމުނުާވ  (ނ)  

މައްސަލަތަކުަގއި، ހެކި ހާމަުކރުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކަށް ތަބާވުމަށް 
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މުވައްކިލު ދެކޮޅު ހަދައިފިނަމަ، ކޯޓަށް ނުވަތަ އެހެން ޚަޞްމަކަށް ސަބަބު 

މަްއސަލައަކުްނ ބަޔާންކޮށްދިނުމަކާ ނުލައި ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އެ 

 ތަނާޒުލުެވވިދާނެއެެވ.

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުުރމަށް ލާޒިމު  (ރ)  

މައްސަލަތަކުަގއި، ހެކި ހާމަުކރުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކަށް ތަބާވުމަށް 

މުވައްކިލު ދެޮކޅު ހަދައިފިނަމަ، އިތުރު ތަފްޞީލު ދިނުމަކާ ނުލައި، 

ލު އެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވާެނަކން ކޯޓަށް ޤާނޫނީ ވަކީ

ހާމަކުރެވިދާނެއެެވ. އެ ޙާލަުތަގއި އެ ޚަޞްމަކު ކޯުޓގެ އަމުާރ އެްއގޮތަށް 

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ފުރުޞަެތއް ކޯޓުން ޭދންވާނެެއވެ.  15ޢަމަލުކުރުމަށް 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ މުއްދަތުަގއި އެ ޚަޞްމަކު ކޯުޓގެ އަމުރަށް ފުރިހަމައަށް 

ލުނުކޮށްފިނަމަ، އެ ޚަްޞމުގެ ޤާނޫނީ ަވކީލު ެއ ަމއްސަލައިން ޢަމަ

ވަގުތުން ތަނާޒުުލވާންވާެނއެވެ. އަދި އެ ޚަޞްމަކު އެ މަްއސަލައިަގިއ 

        ކޮށްފައިާވ ދަޢުވާ ނުވަަތ މައްސަލަިއގައި ކޮށްފަިއާވ ދަޢުވާއަްށ 

އް އެ ޚަޞްމަކު ދީަފއިވާ ަޖވާުބ ނުވަތަ އެ ޚަޞްމަކު ަރއްުދ ދަޢުވާއެ 

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އެ ދަޢުވާ ނުވަތަ ޖަވާބު ނުވަތަ ރައްދު ދަޢުވާވެްސ 

 ކޯޓުން ަވގުތުން ބާޠިލުކުރަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިެގން (ރ) ގެ ނިޔަލަށް ހުރި މާއްދާތަކުގެ  (ބ)  

ދަށުން ޚަޞްމެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ މައްޗަށް އޮްތ ޒިންމާތަކުެގ 

ޚަޞްމެްއގެ ާޤނޫނީ ވަކީލަކު އަންނަނިިވ ކަންކަން އިތުރަށް، 

 ކުރަންވާނެެއވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ގޮުތގައި އޭނާ ޢައްޔަންކުެރވުމާއެުކ، ފެށިފަިއވާ   )1(   

ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަޢުވާއެްއެގ 

މައުޟޫޢާ ގުޅުންހުރެދާނެ ލިުޔންތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ ބެުލމުގެ 

 ދަށުގައިހުރި ލިޔުންތައް ަރއްާކތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން؛

އިތުބާރުހިފޭ، ައވަސް އަދި ޚަަރދުކުޑަ ގޮތަކަށް ހެކި ހާމަކުރުމުެގ   )2(   

މަސައްކަތް ކުރިއަްށގެންދިޔުަމށްޓަކައި، މައްސަަލިއގައި ހިމެނޭ 

އެހެން ޚަޞްމުންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ (ނުވަަތ ޚަޞްމުންެގ 
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ނެތްނަމަ އެ ޚަޞްމުންނާ) އެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

 އެފަރާތްތަކަށް ެއއްބާރުލުން ދިނުން؛

ލިޔުމެއް ހާމަކުރުމުން މަނާވެގަެނވޭނެ ފަދަ އިމްތިޔާެޒްއ   )3(   

ލިބިގެންވާކަމަށް ޚަޞްމަކު ުބނާނަމަ، އެފަދައިން ބުނާ ބުނުމަކީ 

ބުނުމެއްތޯއާިއ، ރަނގަޅު އަާސސެްއގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށް ބުނާ 

އެފަދައިން ބުނާ ބުނުން ރަނގަޅަށް ތަފްޞީލުކޮށްދެވިަފިއވޭޯތ 

 ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި އެކަން މުރާޖަޢާކުރުން.

 

ދަޢުވާއެްއ ފެށުމުގެ ކުރިން ދަޢުވާގެ ލިެޔކިޔުންަތއް ނަްއތާލައިފިނަމަ  (ހ)  .321 ލިޔެކިޔުން ނައްތާލުން 

އެކަމުން ނުރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް  ނުވަތަ ނައްތާލަން މަސައްކަްތޮކށްފިނަމަ،

ނިކުމެދާނެކަމަށް ބެލެވޭނީ ހަމައެކަނި އެ ިލޔެިކޔުންތަްއ ނައްތާލީ 

މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ބަލައިގެން ޤަޞްދުަގއިކަމަްށ ދޭހަވާފަދަ 

 ސާފު ހެކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތުަގއެވެ.

ލިޔެިކޔުންތައް ހާމަކުރުމުގެ ދަޢުވާއެްއ ފެށުމަށްފަހު، އެެހންނަމަވެސް  (ށ)  

އަމުރެއް ނެރެފައިނުވާ ޙާަލތެއްަގއި، މަްއސަލަިއގެ ލިޔެކިޔުންަތްއ 

ނައްތާލައިފިނަމަ، އެ ޢަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް މާނަކޮށް، އަދި 

މައްސަލަިއގެ ޚަރަދު ކަނަޑެއޅުމުގައި ިލޔެިކޔުންތައް ނައްާތލާފައި އޮްތ 

 އޮތުމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާެނއެވެ.

ލިޔެކިޔުންތައް ހާމަކުރުުމގެ ައމުރެއް ނެރެފައިވާ ޙާލަތުަގއި ޤަޞްދުގަިއ  (ނ)  

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކަށް މައްސަލަިއގެ ލިޔެކިޔުންަތއް 

ނައްތާލައިފިނަމަ، އެ ޢަމަލު ެއމީހަކާ ދެކޮޅަށް މާނަކޮށް، އަދި ޝަރީޢަތުެގ 

ްތ އޮތުމަށް ޚަރަދު ކަނޑަެއޅުމުގަިއ ލިެޔކިޔުންތައް ަނއްތާލާފައި އޮ

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

ލިޔެކިޔުންތަްއ ނެތިގެން ޮގސްފައިވަނީ އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާފަދަ  (ރ)  

    ހާދިސާއެއް މެދުވެިރެވގެން ަކމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ށ) ނުވަތަ 

(ނ) ަގއި ބަޔާންކުރާ ފިަޔވަުޅތައް ައޅަިއގެންނުވާެނއެވެ. އިްނސާނީ ބާރު 

ނުފޯރާފަދަ ހާދިސާއެއް މެދުވެރިިވކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުެގ ޒިންމާ 
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އޮންނާނީ ހަލާކުވި ލިެޔކިޔުްނތައް ނިސްބަތްވާ ޚަޞްެމއްެގ މައްޗަެށވެ. 

ޞާފުވެިރ އެފަދައިން ލިެޔކިޔުންތަްއ ނެތިގެން ދިޔުމުެގ ސަބަބުން ިއން

 ޝަރީޢަތެއް ކުރެވެން ނެތްނަމަ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަންވާނެެއވެ.

ލިޔުންތައް ނައްތާލުމަކީ ކޯުޓގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަަމލެއް ކަމަށް  (ބ)  

ބެލުމަށް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ އެްއވެސް ބާރަކަށް މި މާއްދާގަިއާވ އެްއވެްސ 

 ނާނެއެވެ.ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަނިކަމެއް ނާން

 

 އޮނަތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ހެއްކާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް 

 

 ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް 

 ލިބިދޭ ބާރު 

ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްަގއި ގޮެތއް ކަނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަންކަމުެގ  (ހ)  .322

ތެރެއިން އެކަންކަމަށް ގޮެތްއ ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ހެކި ބޭނުންވާނެ 

ހެީކގެ ާބވަތާިއ، އެ ހެކި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުެގ ކަންކަމާއި، އެ 

 ކޯޓުން ޚަޞްމުންަނށް ދެވިދާނެއެވެ. ،އިރުޝާދު

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާ ހެއްކަކީ ޢާންމު އުސޫުލން ކޯޓުން  (ށ)  

ބަލައިގަންނާނެ ހެކި ކަމުަގއި ވީނަމަވެްސ، އެ ހެްއކެއް ބަަލއިނުގަތުމަށް  

ފެނިއްޖެނަމަ ސަަބބު ބަޔާންކުރުމާެއކު، ެއ ހެއްެކއް ކޯޓަށް 

 ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

ެއގްޒެމިން ކުރުމަްށ މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން -ކްރޮސް (ނ)  

ޚަޞްމުންނަށް ލިބޭ ޙައްޤު މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮުތގެަމތިން ކޯޓަށް 

 ހަނިކުރެވިދާނެެއވެ.

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާނަމަ، ނުވަަތ  (ހ)  .323 ހެކިބަހާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު 

ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް ކަނަޑއަޅާފައިުނވާނަމަ، މައްސަަލިއެގ ވާޤިޢާެއއް 

ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހެކިަބސްދޭނެ ފަރާތެއްގެ ހެކިަބސް ކޯޓަށް 

އެ ހެކިބަްސ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތުަގއި، ޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަލާަގއި 

ހުށަހަޅާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފަިއވާ ޝަރީޢަތެއްަގއި ހެކިބަސްދޭ 
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ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ދީގެންނެވެ. ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެއް ފިަޔަވއި، އެނޫްނ 

އަުޑއެހުމެއްަގއިނަމަ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް މެދުވެރިކޮށް، 

 ލިޔުމުންނެވެ.

 

   ވަކި ވާޤިާޢއެއް ސާބިތުކުރުަމށްޓަކައި ހެކިބަސް ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި،  (ށ)  

އެ ވާޤިޢާެއއް ސާބިތުކުރުމަށްަޓކައި ހެކިބަސްދޭނެ ފަރާތްތައް ހުށަހެޅޭނެ 

މިންވަރާއި، ޝަރީޢަތުަގއި ެހކިބަސް ނަގާެނ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި 

ހެކިބަސްދޭ ،  ހެކިބަހުގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާނެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި

ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ ދިގުމިނާއި ބަޔާން އޮންނަންވީ ޮގތް ކޯޓަށް 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

 

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ 

 މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ހެކި 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ސީދާ ޙާޟިރުވުމުގެ ބަދަލުަގއި، ޚާްއޞަ ޙާލަތްތަކުގަިއ،   .324

އެފަރާތުން ހެކިބަސް ދިނުމަށް ކޯޓަށް ހުއްދަ ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުެވރިކޮށް 

 ދެވިދާނެއެެވ.

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނަކީ ޝަރީޢަތުގައި އޭނާ ދޭން ބޭނުންވާ ހެކިބަްސ  (ހ)  .325 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން 

 ލިޔެ، ސޮިއކޮށްފަިއވާ ބަޔާނެެކވެ.

 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ ބަޔާނެއް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު  (ށ)  

 އެ މައްސަލަިއގެ އެހެން ޚަޞްމުންނަށް އެ ބަޔާން ކޯޓުން ދޭންވާނެެއވެ.

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި 

 ބަލައިގަތުމުގެ އުސޫލު 

ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ހެިކބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނަށް ަމއްސަލަިއެގ  (ހ)  .326

ިރޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެ ބަޔާްނ ހުށަހެޅި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގަިއ 

ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ، ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ 

ހިނދަކު، އެ ބަޔާން ދީފައިާވ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ޙާޟިރުކޮށް އޭނާގެ 

ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގައި ނަަގިއދިނުމަށް ކޯޓުގައި އެދެންވާެނެއވެ. އެނޫން 

ގެ މަރުަޙލާގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުެގ ބަޔާނަށް ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތު

 ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ ިއވުނުކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ގޮުތގަެއވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ހެކިބަސް ދޭނީ،  ކޯޓުްނ  (ށ)  

އެނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އޭނާ ދީފަިއވާ ބަާޔނަކީ އޭނާެގ 

 އަސްލު ކަުމގައި ަބލައިގެންނެެވ.ހެކިބަހުގެ 

މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ކޯުޓގެ ހުއްަދއާެއކު، ހެކިބަސްދޭ  (ނ)  

ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ހުރި ކަންަކން އިތުރަށް ތަފްޞީލުކޮށް، ބަޔާން ކޯޓަށް 

ހުށަހެޅި ފަހުން ހިނގައިދިޔަ އާ ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުންެވސް އޭނާއަްށ 

 ދެވިދާނެެއވެ.ހެކިބަސް 

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން ހުއްދަ ދޭންވާނީ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ  (ރ)  

ހެކިބަސް އޭނާ ދީފަިއވާ ަބޔާނުގެ މަްއޗަށް ޤައިުދކުރަންނުޖެހޭ ރަނގަުޅ 

 ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ޯކޓަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ.

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅި ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން، އެ ބަޔާން  (ބ)  

ދީފައިވާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އޭނާ ޙާޟިރުނުކުރާނަމަ، 

  ނުވަތަ އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ގޮުތގައި އެ ބަޔާން ހުށަނާޅާނަމަ، 

ޚަޞްމަކަށް އެ ބަޔާން، އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކީގެ ގޮތުަގއި އެހެން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

އެގްޒެމިންކުރުމަށް -ކްރޮސް 

 ހުއްދަދިނުން 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފިޔަަވއި އެހެން މަރުޙަލާެއްއގަިއ ހެކިބަްސ  (ހ)  .327

ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނެއް މެދުވެރިކޮށް 

އެްގޒެމިްނ -ކްރޮސް ކަމުގަިއވާނަމަ، ބަޔާން ދީފައިވާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް 

 ކުރުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

-މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ކޯޓުން ހުއްދަ ދިނުމަށްފަހު، ކްރޮސް (ށ)  

އެްގޒެމިންކުރުމަށް ބޭއްވޭ ަޝރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމަށް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް 

ހުއްދަ ލިބިގެން މެުނވީ، ހެކިބަްސދޭ ފަރާތުެގ ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓުގެ 

 ބަޔާން ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެެއެވ.

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން 

 އޮންނަންވީ ގޮތް 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަާޔނުގަިއ، އަންނަިނވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައި   .328

 އޮންނަންވާނެެއވެ.
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 މައްސަލަ ނުވަތަ ޤަޟިްއޔާ ނަންބަރު؛ (ހ)  

 މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންގެ މަޢުލޫމާތު؛ (ށ)  

 ހެކިބަސް ދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުންކަން؛ (ނ)  

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ ެއޑްރެހާއި، ކާކުކަްނ  (ރ)  

 އަންަގއިދޭ ކާޑު ުނވަތަ ޕާސްޯޕޓުގެ ނަންބަރު އަދި ސޮިއ؛

 އެގްޒިބިެޓްއގެ ނަންބަރު؛ބަޔާނުގައި ަޙވާލާދީފަިއވާ ކޮްނމެ  (ބ)  

 ބަޔާން ދީފައިވާ ތާރީޚު. (ޅ)  

 

ހެކީގެ ޚުލާޞާ ބަޔާނެއް 

 ހުށަހެޅުން 

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގަިއ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުެގ ބަޔާނެްއ  (ހ)  .329

އެ ބަޔާން ހޯދެން ނެތްކަުމގަިއވާނަމަ، ، ހުށަހަޅަންޖެހިފައިވާ ޚަޞްމަކަށް

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެ ޚަޞްމަކަށް ހެކީގެ ޚުލާާޞ ބަޔާނެއް

ހެކީގެ ޚުލާޞާ ބަޔާނަކީ، ހެކިަބސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ހިެމނޭނެ ހެކީގެ  (ށ)  

ޚުލާޞާއެއް ުނވަތަ ހެކިބަްސދޭ ފަރާތުން ދޭނެ ހެކިބަހުގައި ހިމެނޭ 

ކަންކަން އެނގިަފއިނުވާނަމަ، ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތާ 

 ޚުލާޞާއެއް ހިމެނޭ ބަޔާެނކެވެ. ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަްނަކމުގެ

ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަައޅާފައިނުވާހާހިނދަކު، ހެކިބަްސދޭ ފަރާތުގެ  (ނ)  

ހެކީގެ ޚުލާޞާ ބަޔާނުަގއި، ަބޔާން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެކިބަސްދޭ 

 ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ަބާޔންކުރަންވާނެެއވެ.

        ،ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ  (ރ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކީގެ ޚުލާޞާ 

 ބަޔާން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވަނަ ާމއްދާ ާއއި،  325ހެކީގެ ޚުލާޞާ ބަޔާުނގެ މައްަޗށް، މި ޤާނޫނުގެ  (ބ)  

މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ވަނަ  328ވަނަ މާއްާދގެ (ނ) އަދި  326

 ކަންކަން ހިނގާނެެއވެ.

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން 

ނުވަތަ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކީގެ 

ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަނޭޅުމުގެ 

 ނަތީޖާ 

ހެކިބަސްދޭ ަފރާތުގެ ބަޔާން ނުވަތަ  ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާަފއިވާ މުއްަދތެއްގެ ތެރޭަގއި  .330

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކީގެ ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ބަޔާން ދީފައިާވ 
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ނުވަތަ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހެކިަބސް ނެގުމަށް އެފަރާތް 

 ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

 

ބަޔާނަކާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ 

އެގްޒެމިން -ގުޅޭގޮތުން ކްރޮސް 

 ކުރުން 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް ހެކިބަސް ދިނުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރެިވއްޖެނަމަ،   .331

އެފަރާތުން ދީފައިވާ ަބޔާނަށް ނުވަތަ އެ ަބޔާނުަގއިާވ ކަންަކމަށް އެ ހެކިބަހުަގިއ 

ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ، ޙަވާލާދީފައިނުވި ނަމަވެްސ، އެފަރާތުގެ ބަޔާނުަގއި ހުރި 

 ެއްގޒެމިން ކުރެވިދާނެެއވެ.-އެފަރާތް ކްރޮސް

 

އެހެން ބޭނުންތަކަށް ހެކިބަސްދޭ 

 ފަރާތެއްގެ ބަޔާން ބޭނުންކުރުން 

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތްތަުކގައި ފިަޔަވއި، ހެކިބަސްދޭ  (ހ)  .332

ުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ބަޔާެނއް ބޭނުންކުެރޭވނީ ހަމައެކަނި ެއ ބަޔާެނއް 

 މައްސަލަިއގަެއވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ކުެރ ޙާލަތެއްގަިއ، މި މާއްދާގެ (ހ) އަށް  (ށ)  

 ޢަމަލުކުރާކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

 

ހެކިބަހުގެ ބޭނުން އެހެން ކަމަކަށް ކުރުމަށް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް   )1(   

 ހުއްދަ ދިނުން؛

ކުރުމަށް  ކޯޓުން ުހއްދަ ހެކިބަހުގެ ބޭނުން އެހެން ަކމަކަށް   )2(   

 ދިނުން؛ ނުވަތަ

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭްއވޭ އަޑުއެހުމެްއަގއި، އެ ހެކިބަްސދޭ   )3(   

ފަރާތުގެ ބަޔާން ހުށަހެޅި، މައްސަލައިގެ ހެކީގެ ެތރޭގަިއ 

 ހިމަނާފައިވުން.

 

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ 

 ބަޔާން ބެލުން 

ހިނދަކު، މައްސަަލއިެގ މައިގަނުޑ  ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަްށ ކަނަޑނާޅާހާ (ހ)  .333

ހެއްކެްއގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ޝަރީޢަތް 

ހިނގަމުންދާ ކޮންމެ ވަގުެތްއަގއިވެސް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ަޚޞްމުންނަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ޚަޞްމުން ބެލުމަށް ލިބިދޭންނުޖެހޭކަމަށް   (ށ)  

 ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ކޯޓުގައި ެއދެވިދާނެއެެވ.
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މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ބެލުމުގެ  (ނ)  

ފުރުޞަތު ވަކި ފަރާތަކަށް ލިބިގެންނުވާ ކަމަށް ކޯޓުން ކަނަޑއަޅަންވާީނ 

 އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި އެކަންޏެވެ.

 ؛ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި   )1(   

 ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި؛  )2(   

     އެ ބަޔާނަކީ ޞިއްޙީ ާދއިާރގެ ޚަބީރެްއގެ ބަޔާަނކަށްވެަފއި،  )3(   

 ؛އެ ބަޔާނުަގއި ހައްސާސީ މަުޢލޫމާތު ހިމެނިފައިވުން

 ؛ބަޔާނުގައި ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވުން  )4(   

ރައްކާތެރިކުެރވިފަިއވާ ފަރާތެްއގެ ނުވަތަ ކުަޑކުއްެޖއްގެ ަޙއްުޤތަްއ   )5(   

 ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަަކއި.

ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެްއގަިއ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެްއގެ ބަޔާެނއް ބެލުމަށް  (ރ)  

ފުރުޞަތު ދޭއިރު، އެ ަބާޔނުގައި ހިމެނޭ ވަިކ ލަފްޒުަތކެއް ުނވަތަ 

 ހާމަނުކުރުމަށް އެންގިދާނެެއވެ.ޢިބާރާތްތަކެއް 

 

ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަކީ، ތެުދކަމަށްބުނެ އިޤުރާރުވެ   .334 ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ސޮއިކޮށްފަިއވާ ިލޔުމެއް ކަމުަގއިވެަފއި، އެ ލިޔުުމގަިއ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދީފިނަމަ، 

ކަމުގައި ބަލަިއ، ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގެ ޙުުރމަތް ކެނޑީ 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ.

 

އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށް ދޭ 

 ހެކިބަސް 

އެހެން ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ޙާލަތުގައި ުނވަތަ ކޯޓުން އެަފދައިން ކަނަޑއަަޅއިފި   .335

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ހިނދެއްގަިއ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގެ ބަދަުލގައި ުނވަތަ 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެފިޑެވިްޓ  ،ބަޔާނުގެ އިތުރުން 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރެ 

އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށް ހެކި 

 ހުށަހެޅުން 

އެއްގޮތްާވ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައިނަމަ، މި ޤާނޫނާ   .336

ގޮތުގެމަތިން، ނުވަތަ އެ ޤައުެމއްގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 

 އެ ބޭރު ޤައުމުަގއި ހުރެގެްނެވސް އެފިެޑވިޓް މެދުވެރިކޮށް ެހކިބަސް ދެވިދާނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
228 

އެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

ދަޢުވާއަކާ ުގޅިގެން ހެކި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގިއ ހުށަހެޅޭ  (ހ)  .337

 ހުށަހަޅަންވާނީ އެފިޑެވިޓް މެުދވެރިކޮެށވެ.

ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ހުވާމަތީގައި ކަމަށް އެހެން ޤާނޫނަކުން   )1(   

 ނުވަތަ ަގވާއިަދކުން ކަނަޑއަާޅފައިވުން؛

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ައމުރަކަށް ނުވަތަ މުދަލުން   )2(   

އަމުރަކަށް ނުވަތަ އެްއެވސް ތަޞައްރުފުކުރުން ހުއްޓުވުުމެގ 

ފަރާތެއްގެ ބިމަކަށް އެހެން ފަރާތަކުން ވަނުމުގެ އަމުރަކަށް އެިދ 

 ހުށަހަޅާފައިވުން.

ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަާކ ގުޭޅގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެއްކަީކ ހުވާ  (ށ)  

މަތީގައި ދިނުމަށް އެހެން ޤަުއމެއްގެ ކޯޓަކުން ާލޒިމުކުރާ ެހްއކެއް ކަމަށް 

ޚަޞްމަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ކުރީެގ މަރުޙަލާތަކުަގިއ 

ހުށަހަޅާ އެްއވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅޭނީ އެފިެޑވިޓް މެދުވެިރކޮށް ކަމަްށ 

 ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް ކޯޓުަގއި އެދެވިދާނެެއވެ.

ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްެނގުމުގައި ުނވަތަ މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމެއްެގ  (ނ)  

ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލަެއއްަގއި ހުށަހަޅާ 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ނުވަތަ ދަޢުވާގެ ލިޔެިކޔުންތަުކެގ ބަދަލުގައި 

ނުވަތަ އެ ލިޔުންަތކުގެ އިތުުރން ހެކީގެ ގޮުތަގއި އެފިެޑވިޓް ހުށަހެޅުމަށް 

 ކޯޓަށް އެންގިދާެނއެވެ.

 

އެފިޑެިވޓެއް ދޭ ފަރާތަކުން އެ އެފިޑެިވޓްަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ކަންކަމުެގ  (ހ)  .338 އޮންނަންވީ ގޮތް އެފިޑެވިޓް 

ތެރެއިން، އޭާނއަށް އެނިގފައިވާ ކަެމއްގެ ަމއްޗަްށ ބިނާކޮށް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަީކ ކޮބައިކަމާިއ، އޭނާއަްށ ލިބިފައިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ ޮކބައިކަމާިއ، މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ޤަބޫުލުކރުމެއްގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް ބަާޔންކޮށްފައިާވ 

ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަްނ ަވިކން އެނގޭެނ ގޮތަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ 

އޮންނަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރުމެއް 

 ރުތަްއެވސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަްނާވނެއެވެ.ބިނާކޮށްފައިވާ މަސްދަ
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އެފިޑެިވޓެްއގަިއ، ެއ އެފިެޑިވޓެއް ދެނީ ކޮން ޚަޞްމެްއެގ ފަރާތަކުން  (ށ)  

ކަމާއި، އެފިޑެިވޓް ދޭ ފަރާތުެގ ނަމާއި، ހުވާކުރި ތާރީޚު ބަާޔންކޮށްފައި 

އޮންނަންވާނެެއވެ. އަދި އެފިެޑވިޓް ދޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް، އިނގިލީެގ 

ނިޝާން ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަރާެތއްގެ ކުރިަމތީގައި އޭާނ 

ހުވާކޮށްފަިއވާ ފަރާތުގެ ނަާމއި އެޑްރެހާިއ، ހައިިސއްޔަާތއި އަދި އެފަރާތުެގ 

 ސޮޔާިއ، އިނގިލީގެ ނިޝާްނެވސް އޮންނަންވާނެެއވެ.

 

އެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނޫން 

ފަރާތަކުން އެފިޑެވިޓްގައި 

 ސޮއިކުރުން 

މައްސަލަެއއްަގއި އެފިެޑވިޓް ުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކީ ެއްއވެްސ ސަބަބެއް  (ހ)  .339

މެދުވެރިެވގެން އެ އެފިެޑވިްޓ ކިޔުމަށް ނުވަތަ އެ އެފިޑެވިްޓގަިއ 

ސޮއިކުރުމަށް ނުކުޅެދިފަިއވާ ފަރާތެއްނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ކުރިަމތީގައި އޭާނ 

އެފިެޑވިޓްަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކޮށް، ހުވާކުރި ފަރާތުން، އެ 

 ސޮއިކުރަްނވާނެެއވެ.

 

އެފިޑެިވޓް ހުށަހަޅާ ފަާރތަށް އޭނާ ެއ އެިފެޑވިޓް   )1(   

 ކިޔައިދީަފއިާވކަން؛

އެފިޑެިވޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އޭަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަންަކން   )2(   

 ފަހުމްވެފައިވާކަްނ؛ އަދި 

ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ އެފިެޑވިޓް ދީފައިވަނީ އޭާނެގ އެފިޑެިވޓް   )3(   

 ޙާޟިރުގައި ުހވާކުރުމަށްފަހުގަިއކަން.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަން ހިމަނާފައިނުާވ  (ށ)  

އެފިޑެިވޓެއް ކޯޓުން ބަލަިއގަްނނަންވާނީ އެ އެފިެޑވިޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

ޭއގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަްނ އެފިޑެިވޓް ިކޔާދީ އެފަރާތަށް 

 ފަހުމްވެފައިވާކަން ޯކޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ެއކަންޏެވެ.

އެފިޑެިވޓެްއގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ހުވާކުރަންވާނީ ހަަމއެކަިނ އަންނަނިިވ  (ނ)  

 ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީަގެއވެ.

 

 ފަނޑިޔާރަކު؛ ުނވަތަ   )1(   

 ފަރާތެއް.ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ެއހެން   )2(   
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބާޔންކުރާ ފަރާތަކީ، މައްސަަލއިެގ ޚަޞްމަކު  (ރ)  

 ނުވަތަ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުާރ ފަރާތެއް ކަމުގައި ެވގެންނުާވނެއެވެ.

 

ހުށަހަޅަން އެދޭ އެފިޑެވިޓްައކީ އެހެން ޤައުމެއްގެ ބަަހކުން އޮތް  (ހ)  .340 އެފިޑެވިޓް ތަރުޖަމާކުރުން 

       އެފިޑެިވޓެއްނަމަ، އެ އެފިެޑވިޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެޭދ ފަރާތުން

އެ އެފިެޑވިޓްގެ ދިވެހި ތަުރޖަމާއަކާއި ބޭރު ޤައުމެްއގެ ބަހުން އޮތް 

 އެފިޑެިވޓްގެ އަސްލު ކޯޓަށް ުހށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން އެފިެޑވިެޓއްެގ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅާނަމަ،  (ށ)  

އެފިޑެިވޓް ތަރުޖަމާކުރި ފަރާތުން އެ އެފިެޑވިޓްެގ ތަރުޖަމާ 

ކަށަވަރުކުރުާމއެކު، އެފިޑެިވޓްެގ ތަރުޖަމާއާއި ބޭރު ޤައުމުގެ ބަހުން އޮތް 

އެފިޑެިވޓްގެ ކޮޕީ އެ އެފިެޑވިަޓށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ލިޔެކިޔުމުގެ ޞައްޙަކަން 

 ކުރުން ކަށަވަރު 

ކޯޓަށް ހުށަހަާޅފައިވާ ލިޔުެމއް މި ޤާނޫނުގެ ައށާވީސްވަަނ  އިހެކީގެ ގޮތުގަ  (ހ)  .341

ެގ ދަށުން ޚަޞްމަކާ ޙިއްާޞކުރުމަށްފަހު،  ]ހެކި ހާމަކުރުން[ބާބު 

ޝަރީޢަތުގައި އެ ިލޔުމުގެ ަޞއްޙަކަމާމެދު ސުވާލު ނުއުފައްާދހާ ހިނދަކު، 

 އެ  ލިޔުމުގެ ަޞއްޙަކަން އެ ަޚޞްމަކު ޤަބޫލުކުރާ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ލިޔުމެއްގެ ޞައްޙަކަން  (ށ)  

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޚަޞްމަުކ އެދޭނަމަ، ހެކިބަސްދޭ ފަާރތުގެ ހެީކގެ 

ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ އެންމެ ފަުހެގ ތާރީޚާއި، 

(ހަތެއް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގެ  7ނުވަތަ ލިޔުމެއް ޙިއްޞާކުރާާތ 

ޙަކަްނ ތެރެއިން ފަހުން ބައްދަލުވާ ތާރީޚެއްގެ ކުރިން، ލިޔުުމގެ ޞައް

 ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުަމށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ނޯޓަރައިޒްކޮށްަފއިވާ ލިޔުންތަކާިއ  (ނ)  

އެފަދަ މުސްތަނަދުތައް ނުވަަތ އިތުރަށް ސާބިތުކުރުމަކާ ުނލައި ކޯޓުްނ 

ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ކަމުގައި އެހެން ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާަފއިާވ 
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ޙަ ލިޔުންތަެކއް ކަމުަގިއ ަޞއް ،ކޮންމެ ލިޔުމަކީ، އިތުރު ެހއްަކކާ ނުލައި

 ކޯޓުން ބަލައިގަންނަްނވާނެެއވެ.

 

 ތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ހެއްކާގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތައް 

 

ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ 

 ދޭ ހެކި 

 ”ަވކި ކަމެއް ިއވުނު ކަމަށް ބުެނ ދޭ ހެކި“ ،މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި (ހ)  .342

ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ހެިކބަސްދޭ މީހަކު، އޭާނއަށް ަކނޑައެިޅގެްނ 

ފެނުނު އެއްޗެއް ނުވަތަ ިއވުނު އެްއޗެއް ބަޔާންކުރުުމގެ ބަދަލުގައި، އެހެްނ 

މީހަކަށް ވަކި ކަެމއް ފެނުނު ަކމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ަވކި ެއއްެޗއް 

ކިބަސްދޭ މީހާއަށް އަޑުިއވުުނ އަުޑއިވުނު ކަމަށް އެމީހަކު ބުނާ ބުނުމެއް، ހެ

 ކަމުގެ މަްއޗަށް ދޭ ހެކިބަހަށެެވ.

ވަކި ކަެމއް ިއވުނު ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެކީގެ ގޮތުަގއި ހެކި ދިނުމަށް މަދަނީ  (ށ)  

މައްސަލަެއއްަގއި ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަކީ އޭނާގެ 

ުނކުޅެދުންެތރިކަމެއްެގ ހެކިބަހުގެ ބަޔާން ދިްނއިރު އޭާނގެ ކިަބިއގައި ހުރި 

ސަބަބުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ ގޮުތގައި ބަަލއިނުގަެނޭވނެ ފަރާތެއް 

ކަމަށްވާނަމަ، އޭާނެގ ހެކިބަސް ެއ މައްސަލަިއގަިއ 

 ބަލައިގަެނގެންނުވާނެެއވެ.

 

ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ 

ދޭ ހެކީގެ މައްޗަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދޭ ހެކިބަހެއްެގ މައްޗަްށ  (ހ)  .343

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ރިާޢޔަތްކޮށްދިނުމަށް ޚަޞްމަކު އެދޭނަމަ، އެީއ 

ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސްދޭ އެެހން ފަރާތެއްގެ ހެއްެކއްނަމަެވސް، ނުވަަތ 

  ނަމަވެސް، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްގެ ބަޔާެނއްަގއި ހިމަނާފައިވާ ހެްއކެއް 

އެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ  ،އެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަށް އިވުނު ކަމަށް ބުނާ ހެކި

 ބަޔާނެއްގެ ގޮުތގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ހުށަހަޅާއިރު،  (ށ)  

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރު ބަޔާންދީފައިވާ ފަރާތުގެ ހެކިަބސް ނެގުމަށް އޭނާ 

 ނުކުރެވޭނެކަމާިއ، ެއކަމުގެ ަސބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާެނއެެވ.

 

ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ 

ދޭ ހެކީގެ މައްޗަށް 

ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމުގެ 

 ނޯޓިސް ދޭންނުޖެހޭ ޙާލަތްތައް 

މައްސަލަެއއްަގއި ވަކި ކަެމއް އިވުނު ކަމަށް ބުެނ  ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި   .344

ހުށަހަޅާ ހެކި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ ހެީކގެ މަްއޗަށް 

މައްސަލަިއގެ ެއހެން ޚަޞްމުންނަށް  ،ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަމުެގ ނޯޓިހެއް

 ދޭކަށް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

އެހެން މަރުޙަލާތަކުގައި އެ ހެިކ  ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ފިޔަވަިއ އެނޫން (ހ)  

 ހުށަހަޅާނަމަ؛

ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުވާގެ މަތީގައި ދީފަިއާވ  (ށ)  

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި އިވުނު އަޑުކަމަށް ުބނާ ހެއްކެްއ 

 ނުހިމެނޭނަމަ؛

އެ ޚަޞްަމކު ހެކީެގ  މައްސަލައަކީ ތަިރކަިއގެ މަްއސަލައަކަްށވެފައި، (ނ)  

ގޮތުަގއި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވަނީ އެމީހެއްގެ ތަިރކައާމެދު ގޮެތއް ނިންމުމަށް 

 ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ބަޔާނެއް ކަމަށްވާނަމަ؛ ނުވަތަ

 އެހެން ޤާނޫނަކުން އެކަން ލާިޒމުކޮށްފައި ނެތުން. (ރ)  

 

ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ 

-ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ކްރޮސް 

އެގްޒެމިންކުރުމަށްޓަކައި 

 ޙާޟިރުކުރުމުގެ ބާރު 

ގެ ހެކިަބސް ނެގުމަށް ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށްބުނެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތު (ހ)  .345

އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުުރމަށް އެ ހެކި ހުށަހަޅާ ަޚޞްމުގެ ފަރާތުްނ 

ޚަޞްމަުކ ހުށަހަޅާ ބޭނުންނުވިނަމަވެސް، އެ ަމއްސަލަިއގެ އެހެން 

-ހުށަހެޅުމެއްގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް، އެ ެހކިބަސްދޭ ފަރާތް ކްރޮސް

 އެްގޒެމިންކުރުމަށްޓަކައި ޙާިޟރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓަށް ެދވިދާނެއެވެ.

ެއގްޒެމިންކުރުުމގެ ހުްއދައަށް އެިދ -މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކްރޮސް (ށ)  

ކަމަށް ބުނެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅަންވާނީ ވަކި ކަމެއް ިއވުނު

 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެޭރގަެއވެ. 14ބަޔާން ލިބޭތާ 
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ވަކި ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ 

ދޭ ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ 

 ކަންކަން 

ވަިކ ކަމެއް އިވުނު ކަމަށް ބުނެ ދޭ ހެއްކަށް ދޭންޖެހޭ  ،މަދަނީ މައްސަލަތަކުަގއި  .346

 ބުރަދަން ދިނުމުގައި އަންނަނިިވ ކަންކަމަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

އެފަރާތުގެ ަބޔާނުަގއި ަޙވާލާޭދ، ަވކި ކަމެއް އެމީހެްއގެ ލޮަލށް ފެނުނު  (ހ)  

ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ އެމީހަކަށް ސީދާ އަޑުއިވުނު ކަމަށް ބުނާ ފަރާތް 

 ޙާޟިރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮްތ މިންވަރު؛

ސާބިތުކުރުމަށް  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކުރާ ފަރާތުގެ ބަހަކީ (ށ)  

 ބޭނުންވާ ވާޤިޢާ ހިނގައިިދޔަ ދުވަސްވަުރަގއި ބުނެފައިވާ ބަެހއްތޯ؛

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންކުރާ ފަރާތް، އިތުރު ފަރާތްތަކަށް  (ނ)  

 ޙަވާލާދީފައިވާ މިްނވަރު؛

މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެްއެވސް ފަރާތަކުން ކަމެއް ފޮރުަވފާނެ ނުވަތަ  (ރ)  

ކަން އޮްތގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެްއ ބަޔާންކޮށްފާނެ ސަބަެބއް އޮްތކަްނ 

 ނުވަތަ ނޫންކަން؛

ލޮލަށް ފެނުނު ހެކީގެ ބަސް ބަދަލުކޮށްފައިވާކަން ނުވަަތ އޭނާ ބުނި  (ބ)  

ވާހަކަައކީ ަވކި ބޭނުމަކަށް ނުވަތަ ަވކި ކަމަކާ ުގޅުަވިއގެން ބުނެފައިާވ 

 ބަހެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؛

ހެކި ހުށަހެޅުމުގައި ހިނގާފަިއާވ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ ހެކީެގ  (ޅ)  

ޙަޤީޤީ ބުރަދަން ބެލުމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ކަމެއް ކޮށްަފއިާވަކން ދޭހަވާފަދަ 

 ތޯ ނުވަތަ ނެތްތޯ.ކަމެއް އޮތް

 

އިތުރު ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަކާ 

ނުލައި ހެކީގެ ގޮތުގައި 

 ބަލައިގަނެވޭ ލިޔެކިޔުން 

ވިޔަފާރިެއްއގެ ުނވަތަ ދައުަލތުގެ އިދާރާެއއްެގ ރެކޯޑުަތުކގެ ތެޭރގަިއ  (ހ)  .347

ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުމަކީ އެ ލިެޔކިުޔމުގެ ޞައްޙަކަާމއި އެ ލިެޔކިުޔމުން ދޭހަވާ 

އިތުރަށް ސާބިތުކުުރމަކާ ނުލައި ހެކީގެ ގޮުތަގއި ޝަރީޢަތަށް ކަންކަން 

 ބަލައިގަެނވޭނެ ލިޔެކިޔުެމވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ވަކި ިލޔުމަކީ ިވޔަފާރިެއއްގެ ުނވަަތ  (ށ)  

ދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގެ ރެޯކޑުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ލިޔުމެއްކަމަށް 

އެ ލިޔުމެއް ނިްސބަތްވާ ވިޔަފާރިެއއް ނުވަތަ އިދާރާެއއްެގ  ،ބެލެވޭނީ
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          އެ ތަނެްއެގ ސިއްަކއެއް  ،އޮފިސަރަކު އެ ިލޔުމުަގިއ ސޮއިކޮށް 

 އެ ލިޔުމުަގއި ޖަހާފައިވާނަމަެއވެ.

މައްސަލަެއއްގެ ވަަށިއގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ވަިކ ލިޔުމަކާ  (ނ)  

(ހ) އަދި/ނުވަތަ (ށ) އަށް ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ގުޭޅގޮތުން މި މާއްދާގެ 

 ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނަޑއެޅިދާެނއެވެ.

 

އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ހޯދާ ހެކި 

ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެްނ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ ހެކި ކޯޓަށް   .348

ޤައުމެްއގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ ބަލައިގަންނަންވާީނ، އެ ހެްއކެއް ބަލައިގަތުމުަގއި އެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

ޓްރަސްޓީއެއްގެ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ 

 ކަމުގެ ހެކި 

ޓްރަސްޓީެއއްގެ ގޮތުަގއި މަސައްކަތްކުރުމަށް ރުހުންދޭކަމަށް ބުނެ މީހަކު   .349

ތިންވަނަ ފަރާތަކުްނ ސޮއިކޮށްފަިއވާ ިލޔުމަކީ، އެ ޮސއިގެ ަޞއްޙަކަން 

ކަށަވަރުކޮށްދީފިނަމަ، ޓްރަސްޓީއެްއގެ ގޮުތގަިއ މަސައްކަތްކުރުމަްށ 

 ރުހުންދީފައިވާކަމުގެ ހެްއކެްއެގ ގޮތުަގއި ބަލަިއގަނެވޭނެ ލިުޔމެކެވެ.

 

 އެއްތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ޚަބީރުން 

 

ޚަބީރުންގެ ހެކިބަހާގުޅޭ ޢާންމު 

 އުސޫލުތައް 

އެ މައްސަލަެއްއ  ،ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ނަގަންވާނީމައްސަލަެއއްަގއި  (ހ)  .350

ފައިސަލާކުރުމަށްޓަަކއި ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ބޭނުްނވާ ކަންކަުމގެ މަްއޗަްށ 

 އެކަންޏެވެ.

 

ޚަބީރަކަށް ލިބިފައިވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކޯޓަްށ  (ށ)  

ޚަބީރެއްެގވެސް ިޒންމާއެކެވެ. އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ 

އެގޮތުން، ޚަބީރަކަށް އިރުާޝދު ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ 

 ކޯޓަށް އޮންނަ ޒިންމާ އިްސާވންވާނެެއވެ. ،މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއަށްވުރެ 
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ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގައި 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް 

ޝަީރޢަތުގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށްޓަަކއި ޚަބީރަކު މަދަނީ މައްސަލައެއްގެ  (ހ)  .351

ޚަބީެރއްެގ ރިޕޯޓު  ،އަިދ މައްަސލައިގެ ެހކީެގ ތެރޭަގއި ،ޙާޟިރުކުރެވޭނީ 

 ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާެއކުަގއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ކޯޓުގެ ހުއްަދއަށް އެިދ ޚަޞްމުން  (ށ)  

ނެގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަުދގެ ައންދާޒާއެްއ ހުށަހަޅާއިރު، ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް 

ހުށަހެޅުމާއެކު، ޚަބީުރގެ ހެކި ބޭނުންވާ ދާއިރާާއއި، އެ ެހކިބަސް ނަގަީނ 

 ކޮން ކަންތައްތަކަކާ ުގޅިގެްނަކމާއި، ޚަބީރުގެ ނަން ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ހެކިބަސް ނެގޭނީ ކޮން  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ދޭ ހުއްދައިގައި  (ނ)  

 ކަންތައްތަކަކާ ގުިޅގެން ކަުމަގއި ކޯޓަށް ކަނަޑއެޅިދާެނއެވެ.

 

ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ުނވަތަ ައވަސްނިާޔގެ މަްއސަލަތަުކގެ ްޓރެކުން ބެލޭ  (ރ)  

މައްސަލަެއއްަގއި، ާޚއްޞަ ާޙލަތެއް މެދުވެރިެވގެން މެނުީވ ޚަބީރެއްެގ 

ކަނޑަައޅާފަިއވާ ަވކި ކަމަކާ ގުިޅގެްނ  ،ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ

 އެންމެ ޚަބީރެއްގެ ހެކި ހުށަހެުޅމަށެވެ.

 

މައްސަލަެއއްގެ ަޚޞްމަކަށް، އެހެން ޚަޞްމެއްެގ ކިަބއިން ޚަބީރުންގެ  (ބ)  

 ފީއާއި ޚަރަދުގެ ގޮތުަގއި ހޯދޭނެ ޢަދަދު ކޯޓަށް ޤައިދުކުރެވިާދނެއެވެ.

 

ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ލިޔުމުން 

ރިޕޯޓެއްގައި ދިނުން އޮންނަ 

 ލާޒިމުވުން 

ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ޚަބީރުންެގ ހެކިބަްސ  (ހ)  .352

 ދޭންވާނީ ލިޔުމުން އޮންނަ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮުތގަެއވެ.

 

ކުދި މައްސަލަތަުކގެ ުނވަތަ ައވަސްނިާޔގެ މަްއސަލަތަުކގެ ްޓރެކުން ބަލާ  (ށ)  

މައްަސލައެްއގައި އިންޞާފު ޤާއިމުުކރުމަށްޓަކަިއ މައްސަލަެއއްނަމަ، އެ 

ޚަބީރު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާކަމަްށ 

ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް މައްސަލަިއެގ 

 އަުޑއެހުމަކަށް އޭނާ ޙާޟިރުުކރެވިދާނެެއވެ.

 

މައްސަލަެއއްަގއި ހުށަހަޅާފަިއވާ ޚަބީރެްއގެ ރިޕޯަޓކާމެދު އެ ޚަބީރަާކ  (ހ)  .353 ޚަބީރުންނާ ލިޔުމުން ސުވާލުކުރުން 

 ލިޔުމުން ސުވާލުކުެރވިދާނެެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
236 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން ޚަބީރަކާ ލިޔުމުން ސުާވލުކުރެވޭީނ  (ށ)  

އެއްފަހަރުެއވެ. އަދި އެފަދައިްނ ސުވާލުކުެރވޭނީ، ޚަބީުރގެ ިރޕޯޓު ލިބޭތާ 

 ުދވަހުގެ ތެރޭަގއެވެ.(ދިހައެއް)  10

ކޯޓުން އެނޫން ގޮތަކަްށ ކަނޑައަޅާަފއިނުވާނަމަ، އަދި ޚަީބރުގެ ރިޕޯުޓ  (ނ)  

ހުށަހެޅި ޚަޞްމު އިތުރު ުސވާލެއް ކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ، ޚަބީުރެގ 

ރިޕޯޓާ ގުިޅގެން ުސވާލުުކރެވޭނީ ހަމައެކަނި އޭަގިއވާ ކަެމއް 

 ސާފުކުރުމަށްޓަކަެއވެ.

މާއްދާގެ ދަށުން ޚަބީރާ ކުރާ ސުވާލުތަކަށް އޭނާ ދޭ ޖަވާަބކީ ޚަބީރުގެ މި  (ރ)  

 ރިޕޯޓުގެ ބަެއއް ކަމުަގއި ބެލެޭވނެއެވެ.

ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޚަބީެރއްގެ ރިޕޯަޓކާ ގުިޅގެން މި މާްއދާގެ ދަށުން  (ބ)  

އެ ޚަބީރަކާ ކުާރ ސުވާލަށް ޭއނާ ޖަވާބު ނުދީފިނަމަ، ޚަބީރުގެ ހެކިބަހަށް 

ނުވަަތ ޚަބީރުގެ ފީ އަނެއް ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން  ،ބުރަނުވެވޭނެ ކަމުަގއި

 ނަގައިނުދެވޭނެ ކަމުަގއި ކޯޓަްށ ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

 

ދެ ޚަޞްމުން އެކުގައި އެއް 

 ޚަބީރަކު ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން 

ދޭއް ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ ަޚޞްމުން އެއް ކަަމކާ ުގޅިގެން ޚަބީރުންގެ  (ހ)  .354

ހެކިބަސް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، އެ ޚަޞްމުްނެގ ފަރާތުން 

 ހުށަހަޅަންވާނީ އެއް ޚަބީރަކު ަކމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑަެއޅިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުްނ ކޯޓުން އަންގާ އެްނގުމަކާ އެްއގޮތަށް  (ށ)  

ހުށަހަޅާނެ ޚަބީރަކާމެދު ޚަޞްމުންނަށް އެއްބަސްނުެވވޭަނމަ، ކޯޓުން 

ކަނޑައަޅާ ގޮތެްއގެމަތިން ޚަބީރަކު ހަމަޖެއްސުމަށް ނުވަތަ ޚަޞްމުންގެ 

ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޚަބީރުންގެ ލިސްޓަކުން ކޯޓުްނ ަވިކ ޚަބީރަކު 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

 

ހުށަހަޅާ ޚަބީރަކަށް ދޭއް ނުވަތަ ެއއަށްވުރެ ގިނަ ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން  (ހ)  .355 ޚަބީރުންނަށް އިރުޝާދު ދިނުން 

 އެއިން ކޮންމެ ޚަޞްމަކަްށވެްސ އިރުޝާދު ދެވިދާނެެއވެ.

ަމއްސަލަިއެގ  ،ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޚަބީރަށް ލިބޭ އިރުޝާދުގެ ކޮޕީެއއް (ށ)  

 އެހެން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
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ބޭނުންވާ ޚަބީރުގެ ފީއާއި ޚަރަދުތައް ދޭނެގޮތާިއ، ޚަބީރު ކުރިއަށްގެންދަން  (ނ)  

ތަޙުލީލުތަކާއި ހޯދުންތަކާ ުގޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ގޮތެއް ަކނޑައަަޅއި 

 އެންގިދާނެެއވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޚަޞްމުންނަށް 

 އެންގުމުގެ ބާރު 

ޚަޞްމެއްގެ ކިބަިއަގއިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެްއަގއި އަނެއް ޚަޞްމަށް   .356

ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތުގެ ރެކޯޑެއް ހުށަހެޅުމަށް ލިބެން ނެތް މަޢުލޫމާތެއް 

 ކޯޓަށް އެންގިދާެނއެވެ.

 

ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 

 ބައިތައް 

ޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގަިއ، ކޯޓުގެ މަްއޗަށް ޚަބީރަށް އޮތް  (ހ)  .357

ޒިންމާތައް އެނޭގކަމާއި، ެއ ޒިންމާތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަްނ 

އަންަގއިދޭ ބަޔާނެއް ހިމަަނއި، ރިޕޯޓު އެމައްޗަށް ިބނާކޮށްފައިާވ 

 އިރުޝާދުތައް ބަޔާްނކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ރިޕޯޓު އެ މައްޗަްށ  (ށ)  

ބިނާކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތައް ުފރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިުނވާަކމަށް ކޯޓަށް 

ޙާލަުތގައި ިފޔަަވއި، އެ އިރުޝާދުތަާކގުޅޭ ަވކި ލިޔުމެްއ ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ހުށަހެޅުމަށް އަންގަިއގެންނުވާެނއެވެ. އަދި ޚަބީރަށް އިރުޝާުދ ދީފައިވާ 

ޚަޞްމު ފިޔަަވއި އެހެން ަޚޞްމެއްގެ ފަރާތުން ޚަބީރާ ސުވާލުކުރުުމެގ 

 ހުއްދަ ކޯޓުން ދީގެންނުވާެނއެެވ.

 

ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ޚަބީރުގެ 

އެހެން ޚަޞްމަކު  ރިޕޯޓު 

 ބޭނުންކުރުން 

  ޚަޞްމަކު ޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެހެން ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެސް   .358

 އެ ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތުަގއި ހެއްެކއްގެ ގޮުތގައި ބޭނުންުކރެވިދާނެެއވެ.

 

ޚަބީރުންގެ މެދުގައި 

 މަޝްވަރާކުރުން 

ކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން މަްޝވަާރކުރުމަށާއި، ޚަބީރުގެ ހެކިބަސް ހުށަހަޅާ  (ހ)  .359

އެކަންކަުމގައި އެއްަބސްެވވޭ ރަޢުޔެއް ނެރުމުގެ ބޭނުމުަގިއ ޚަބީރުންގެ 

 މެދުގައި މަޝްވަާރކުރުމަށް ޯކޓަށް އެންގިދާނެެއވެ.

ޚަބީރުން މަޝްވަރާކުރަންީވ ކޮން ކަންކަމަކާ މެދުގައިކަން ކޯޓަށް  (ށ)  

ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ. އަދި މަޝްވަރާއަށްފަހު ޚަބީރުންނަށް އެްއބަސްވެވުުނ 

ކަންކަމާއި ެއއްބަސްުނވެވުނު ކަންކަމަކީ ކޮބަިއކަމާއި ޚުާލޞާގޮތެްއަގއި 
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ޚަބީރުންނަށް  އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ކޯޓަށް ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމަށް

 އެންގިދާނެެއވެ.

ޚަޞްމުން އެއްބަސްުނވާނަމަ، ޚަބީރުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާެގ  (ނ)  

 ބައިތަކަށް ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

ޚަބީރުންގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު އެމީހުން ވަކި ކަމަކާމެދު އެްއބަސްވުމަކަްށ  (ރ)  

ެއއްަބސްވާ ކަްނކަމަކީ ޚަޞްމުންެގ މެދުގަިއ ޚަބީރުން ، އައިނަމަެވސް

ބަނދެވޭނެ ކަންކަންކަމުގަިއ ޚަޞްމުން ދުރާލާ އެއްބަސްވެފަިއާވ 

ެއކަންކަން ޚަޞްމުންެގ މައްޗަށް ، ޙާލަތުގައި މެނުވީ 

 ލާޒިމުެވގެނެއްނުެވެއވެ.

 

ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ހާމަނުކުރުމުގެ 

 ނަތީޖާ 

ޯކޓުގެ ހުއްަދ ހޯދުމަކާ  ،ހާމަކޮށްފައި ުނވަނީޚަބީރެއްގެ ރިޕޯުޓ ހެީކގެ ގޮުތގަިއ   .360

ނުލައި ކަމުަގިއވާނަމަ، ޝަީރޢަތުގައި އެ ރިޕޯޓު ބޭނުމެްއ ނުކުރެވޭނެެއވެ. އަދި 

 ޝަފަހީ ހެކި ދިނުމަށް ޚަބީރު ޙާޟިރެއްެވސް ނުކުރެވޭެނއެވެ.

 

، އެހީތެރިަކން ހޯދުމަށްޓަކައިއެމީހުންގެ ޒިންާމ އަދާކުރުމުަގއި ، ޚަބީރުން  .361 ޚަބީރުން ކޯޓުގެ އިރުޝާދު ހޯދުން 

އެފަރާތްތަކަށް އިރުޝާދު ދިނުމަށް އެދި ލިޔުމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަިދ 

އެ ޚަބީރަށް ، ެއކަމުގެ ނޯޓިސް، އެފަދައިން ޚަބީރަކު ކޯޓުަގިއ އެދޭ ޙާލަތުގައި

 އިރުޝާދު ދޭ ޚަޞްމަށާއި އެެހން ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެެވ.

 

 ފަސްވަނަ ބައި 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 

 

 ބައްތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 

 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާގުޅޭ ޢާންމު އުސޫލު  -އެއްވަނަ ބައި

 

މަދަނީ މައްސަލައެއްަގއި ކުާރ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން، ތަްނފީޛީ ބާރު  (ހ)  .362 ޢާންމު އުސޫލު 

    ތަންފީޛުކުރަންވާނީ، ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްހިނގާ ކޮންމެ ޙުކުމެއް 
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ޙުކުމް  ،އެ ޙުކުމުގައި ކަނަޑއަޅާަފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި 

ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ައމިއްލަ އިޚްތިޔާުރގަިއ، ފައިސާ ދައްކަިއގެން 

ނުވަތަ މުދަލެއް ޙަވާލުކޮްށގެްނ ނުވަތަ އެ ޙުކުމުަގއި ތަންފީޛުކުރުމަށް 

 ފަިއވާ އެނޫން އެހެްނ ކަމެއްކޮްށގެންނެވެ.އަމުރުކޮށް

އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ، ތަންފީޛީ ބާރު ހިނގާ ޙުކުމެއް (ށ)  

     އަމިއްލަ އިޚްތިޔާުރަގއި ތަންފީޛުކުރުމަށް އޭނާ ދެކޮޅުހަދާ ޙާލަތުގައި،

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް 

 އަމުރުކުރުމަށް ކޯޓަށް ލާޒިމުެވގެންެވއެެވ.

މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "ުޙުކމް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ  (ނ)  

އަމުރެްއ ކޯޓަކުން ކޮށްަފއިާވ، ތަންފީޛީ ބާރު ލިބިގެންވާ ުޙކުމެއް ުނަވތަ 

 ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނިންމުމަަކށެވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 ބަލާ ކޯޓުތައް 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އަންނަނިވި ކޯުޓތަކުން ކުރާ  (ހ)  .363

 ،އަންނަނިވި ާބވަތުގެ ުޙކުމްތަްއ ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަްއސަލަތައް ބަލާނީ

 ސިވިލް ކޯުޓގެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރުމާބެހޭ ޑިވިޜަނުންނެވެ.

 ސިވިލް ކޯޓުން ކުރާ އެންމެހަިއ ޙުކުމްތައް؛  )1(   

 ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ އެންމެހައި ނިންމުންތައް؛  )2(   

ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ުކރާ މަދަނީ ޙުކުމްތައް ނުވަތަ އެއިން   )3(   

 ޙުކުެމއްަގއި ހިމެނޭ މަދަނީ ބައިތައް؛ކޯޓަކުން ކުރާ 

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމެއްަގއި ހިމެނޭ މަދަނީ ބައިތައް.  )4(   

ފެމިލީ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރާނީ، އެ ކޯުޓގެ ކަމާބެހޭ  (ށ)  

 ޑިވިޜަނުންނެވެ.

ކޯޓެްއެގ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރާނީ، އެ  (ނ)  

ކަމާބެހޭ ޑިވިޜަނުން، ުނވަަތ އެފަދަ ިޑވިޜަނެއް ާޤއިުމވެފައިުނވާ 

 ކޯޓެްއގައިނަމަ، އެ ޙުކުމެއް ުކރި ކޯޓަކުންނެވެ.

    މި ބާބުގައި ކަނޑަެއޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ،  (ރ)  

"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ، ޙުކުމް  ،މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި
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ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަަލއެްއ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯެޓްއ 

 ކަމަށް މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ ކޮންމެ ކޯޓަކަށެވެ.

 

ކޮށްފައިވާ ުޙކުމެއް ދަށު ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްަރއިިބއުނަލަކުން ނުވަތަ ހަިއކޯޓުްނ   .364 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުން 

ެއ ުޙކުމް ނުވަތަ ޙުކުުމގެ ، ނުވަތަ ޙުކުމެްއގެ ަބއެއް ތަންީފޛުކުރުން ފަސްކުެރވޭނީ

ބައެއް ތަންފީޛުކުރުން ފަްސކުރުމަށް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން އަމުރުކޮށްފި 

 ހިނދެއްގައި އެކަންޏެވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

މައްސަލައިގެ މައްޗަށް 

ޞުލްޙަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

 ނުހިނގުން 

ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި މަްއސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ކޯޓެްއގައި ޤާއިުމކޮށްފަިއވާ   .365

ނިޒާމަކަށް ެއއްެވސް ޙާލަެތއްަގއި ޙުކުމް ތަންފީުޛޒުކުުރމުގެ މައްސަަލއެްއ 

 ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ.

 

 ތަންފީޛުކުރުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް  -ދެވަނަ ބައި 

 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ބައިަގިއ   .366 މި ބައި ހިނގާނެ ދާއިރާ 

ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތައް ހިނގާނީ، ފައިސާ ދެއްކުމަްށ ކޮށްފައިވާ ޙުކުްމ 

 ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޭޅގޮތުންނެވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

 ފެށުން 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެ ޙުކުމުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ މުއްދަުތގެ ތެރޭގަިއ  (ހ)  .367

ދަރަނިވެރިޔާގެ އަިމއްަލ އިޚްތިޔާރުަގއި ފުރިހަމައަށް ޙުކުމް 

ތަންފީޛުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 އަރަނިވެރިާޔގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި ބާބުގައި

ކަނޑައަޅާަފިއވާ އުސޫލުތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ ޙުކުމް 

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކޯުޓން ކުރިއަށްގެންދަްނވާނެެއވެ.

 

ކޯޓުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްދިުނމަށް އަރަނިވެރިޔާ ބޭނުްނވާނަމަ،  ެއކަމަށް  (ށ)  

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާއެކު، ތަންފީޛުކުރަން އެދޭ ޙުކުުމގެ ކޮޕީއަާކއި، 
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އެނޫންެވސް ޙުކުމް  ،ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ހުރި ތަނުގެ މަޢުލޫމާތާއި

 ތަންފީޛުކުރުމަށް އެހީއަކަްށވާެނ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަރަނިވެރިޔާ  (ނ)  

ޙުކުްމ  ،ހުށަހެޅުމުން، އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނޯޓިހެއް ޯކޓުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ. 

 އެގޮތުން، ދޭ ނޯޓިހުަގއި އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 ޙުކުމުގެ ތާރީޚު؛  )1(   

އަރަނިވެރިާޔާއއި ދަރަނިވެރިާޔގެ ނަމާއި، އެފަރާތްތަކަށް ުގޅޭނެ   )2(   

 ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

 ކޯޓަށް ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތު؛  )3(   

 ޙުކުމުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު؛  )4(   

 ޙުކުމުގެ ބަެއއް ތަންފީޛުވެަފިއވާނަމަ އެކަން؛  )5(   

 ތަންފީޛުކުރުމަށް އަޅަން ބޭނުންވާ ފިޔަަވޅުތައް.  )6(   

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 

ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި 

 އިލްތިޒާމުތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ދޭ ޙުކުމް  367މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .368

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނޯޓިްސ، ަދރަނިވެރިޔާއަްށ ލިބުމުން، ހެޮޔ ނިޔަތުަގއި 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެއްބާރުލުންދޭންވާެނއެވެ. ައދި ޙުކުމް 

ެއފަރާތްތަކުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުރަސްއެިޅދާނެ އެްއވެސް ކަމެްއ 

 ކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.

ދަރަނިވެރިޔާ ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ުގޅޭނެ  މަޢުލޫމާތު  (ށ)  

ޢާންމު ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ަދއުލަތުގެ އިދާރާއަަކްށ  ،ކޯޓަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަރާތަކަްށ ކޯޓުން އަމުރުކުރެވިދާެނއެވެ. ސިއްުރ 

ހިފެހެއްޓުމާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ 

އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިީވ ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން 

 އެ އަމުރު ަރއްުދވާ ފަރާތުން ތަންފީޛުކުރަން ާލޒިމުވާނެެއވެ. ، އަމުރު ކުރާ

މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން ޮއތްނަމަވެސް، ެއ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ  (ނ)  

އަމުރުަގއި ހާމަކުރުމަށް އަންގާފަިއވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނީ އިމްތިޔާުޒ 
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ރުން ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކު

 ލާޒިމުެވގެންނުވެެއވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ަމއްސަލަތަުކގައި ކޯޓުން ައދާކުރަންޖެހޭ  (ރ)  

ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަން ކުރުމުަގއި އެ މުަވއްޒަފު ޤަޞްދުަގއި ނުވަތަ ފާޅުކަންބޮޑު 

ހަދާފައިުނވާނަމަ، ެއ ކަންކަމަށް އެ މުވަްއޒަފަކު ގޮތެްއގަިއ ގޯެހއް 

 ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮުތން ވަކި ތަނެއްަގއި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ  (ބ)  

މުދަލެއް އެތަނަކުން ނެރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ިހފެހެއްޓުމުގެ 

ހުރި މީހަކު އެތަނަކުން ނެރުމަށް ބޭނުމުގައި ނުވަތަ ވަކި ތަެނއްަގއި 

އެތަނަކަށް ވަނުމަށްޓަކައި ާބރުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯުޓެގ 

ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފު އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންގެ ެއހީތެރިކަމަށް 

އެދެންވާނެެއވެ. އަދި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުްނ ކަނޑައަާޅ 

މަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުންތަާކ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅު

 އެްއގޮތަށް ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހެނީ ޯކޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ަސރަޙައްދުން  (ޅ)  

ބޭރުގައިނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް 

އެ ސަރަޙައްދެްއގެ ސަރަަޙއްދީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަާކ 

 ޙަވާލުކުެރވިދާނެެއވެ. 

 

ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހުގައި 

 ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ ޙާލަތު ބެލުން 

ޙުކުމުގެ ތަންފީޛީ ބާރު ހިނގަން ފެށުމުން، ދަރަނިވެރިޔާގެ ާއމްދަނީއާއި،  (ހ)  .369

އިލްތިޒާމުތަާކއި، ދަރަންޏާިއ، އަރަންޏާއި، ެއ ޙުކުމް ނިސްބަތްވާ 

ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލާިއ، ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ނުަވތަ ފަހުން 

 އެޫނންވެސް މުދަލަކާގުޭޅގޮތުން ދަރަނިވެރިާޔގެ ދަރަނިވެރިޔާ ހޯދާފައިވާ

 މާލީ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން ދަރަނިވެރިާޔގެ މާލީ ޙާލަތު ބަލާ  (ށ)  

ބެލުމުގައި، ހެކީގެ ގޮުތަގއި ވަކި ލިޔެކިޔުެމއް ހުށަހެޅުމަށް ދަަރނިވެރިާޔގެ 

 ލާޒިމުކުެރވިދާނެެއވެ.މައްޗަށް 

ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ ޙާލަތު ބެލުމަށްޓަކައި، އޭާނގެ މުދަލަކާ ބެހޭގޮތުން  (ނ)  

މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެފަދަ މަޤާމެއްގަިއ ހުރި އެހެން ފަރާތަާކެވސް ކޯޓުން 

 ސުވާލުކުެރވިދާނެެއވެ.

ނުަވތަ އެހެން ދަރަނިވެރިޔާގެ މާލީ ޙާލަތު ބެލުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ކިަބއިން  (ރ)  

ފަރާތެއްގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޯޓުން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަމަށް 

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ ތަނާއި ވަުގތާއި، ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާިއ 

އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ނޯޓިހެއް އެފަރާތަކަށް ކޯޓުްނ 

 ދޭންވާނެއެެވ.

ގެ ދަށުން ދެވޭ ނޯޓިހާ ެއއްގޮތަށް އެ ނޯިޓސް ރައްދުާވ މި މާއްދާގެ (ރ)  (ބ)  

ފަރާތުން ޙާޟިރުނުވުމަކީ ނުވަތަ ޙާޟިރުވެ ޤަޞްދުަގއި ކޯޓަށް ދޮުގ 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަަމލެއްކަމުަގިއ 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް 

 ހުއްޓާލަންޖެހިދާނެ ޙާލަތްތައް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން ޙުކުމް  367މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .370

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ ފަށާފައިވަނިކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުެގ 

މައްސަލަ ކޯޓުން ކުރިއަްށގެންދިޔުން މަޑުޖައްސާލަންާވނީ ނުވަތަ 

ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙާލަތެްއ ހުއްޓާލަންވާނީ އަންނަނިިވ 

 މެދުވެރިެވގެންނެވެ.

އަރަނިވެރިޔާ ުނވަތަ ދަަރނިވެރިޔާ މަރުވުމާ ގުޅިެގން   )1(   

 އެފަރާތްތަކުގެ ވާރިޘުން ސާބިުތކުރެވިފައިުނވުން؛

ދަރަނި ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ޙުކުމް   )2(   

ފަރާތުން ކޯަޓށް ތަންފީޛުކޮށްފިކަމަށް އަރަނިވެިރޔާގެ ވާރިޘުންގެ 

 އެންގުން؛
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ދަރަނި ދައްކަިއ ޚަލާްޞކޮށްފިކަމުގެ ުނވަތަ ޙުުކމް   )3(   

ތަންފީޛުކޮށްފިކަމުގެ ހެކި ަދރަނިވެރިާޔގެ ވާރިޘުން ކޯަޓށް 

 ހުށަހެޅުން؛ ނުވަތަ

ދަރަނިވެރިޔާގެ ވާރިޘުްނ ބަލައިގަތުމަށް އަރަިނވެރިާޔ   )4(   

 ދެކޮޅުހެދުން.

    ދަރަނިވެރިޔާ ނުވަތަ އަރަިނވެރިާޔއަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށްވެފަިއ،  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން ޙުކުމް  367މި ޤާނޫނުގެ 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ ަފށާފައިވަނިކޮށް އެއިން ފަރާތެްއގެ ިވޔަފާރި 

 އެފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިްއޔަތު ،ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށް

އުވާަލއިފި ޙާލަތެްއގަިއ، ދަރަނި ދައްކައި ޚަލާްޞކޮށްފިކަމަށް ނުވަަތ 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިކަމަށް އެަފރާތުގެ ިވޔަފާރި ބަދަލުވި ފަރާތުން ކޯޓަށް 

އަންަގއިފި ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ، ނުވަތަ ދަރަނި ދައްކަިއ 

ިވޔަފާިރ  ،ޚަލާޞްކޮށްފިކަމުގެ ނުވަތަ ުޙކުމް ތަންފީޛުކޮށްފިކަމުގެ ހެކި 

ބަދަލުވި ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، ޙުކުްމ 

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯުޓން ކުރިއަށްގެންދަްނވާނެެއވެ.

 

ހިފެހެއްޓުމުން 

 އިސްތިސްނާވެގެންވާ މުދާ 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ުމދާ ކޯޓުން  (ހ)  .371

 ހިފަހައްޓައިގެން ނުވާެނއެެވ.

ދަރަނިވެރިޔާާއއި އޭނާ ޝަރުޢީގޮތުން ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން   )1(   

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ދިރިއުޅުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންާވނެ 

 20,000ޟަރޫރީ ތަކެތީގެ ތެެރއިން، ެއތަކެތީގެ ބާޒާުރގެ އަގު 

 (ވިހިހާސް) ރުފިޔާއަްށވުރެ ބޮުޑނޫން ތަކެތި؛

ދަރަނިވެރިޔާ ނުވަތަ އޭނާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިަގިއ   )2(   

ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް ނުވަތަ ބައްޔަކަށް  ކުރަންެޖހޭ 

 ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށްޓަަކއި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ކޮށްަފއިވާ ުޙކުމަކާ ުގޅިގެން، ުނަވތަ   )3(   

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަކުްނ ތަންފީޛުކޮށްފަިއވާ ޙުކުަމކާ ނުަވަތ 
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އެއްބަްސވުމަކާ ގުިޅގެން، ބައްޔެްއެގ ސަބަބުން ނުަވތަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަަބބުން ނުވަތަ އެކްސިޑެންެޓްއެގ 

ގެ ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި ލިބިފަިއާވ ސަބަބުން ނަގައިދެވޭ ެގއްލުމު

 އެންމެހައި ފައިސާ؛

ދަރަނިވެރިޔާ ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭތަނުަގއި ހުރި   )4(   

ހިފައިގެންުގޅޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ދަރަނިވެރިާޔއާއި އޭާނެގ 

ޢާއިލާގެ ދިިރއުޅުމަށް ކޮންމެެހން ބޭނުންވާ ތަކެީތގެ ތެރެިއން 

(ދިހަހާސް) ރުފިޔާއަށްުވރެ  10,000އެތަކެީތގެ ބާޒާރުގެ އަގު 

ބޮޑުނޫން ތަކެްއޗާިއ، އެތަކެީތގެ އަުގ ދެނެގަނެވިަފއިނުވާަނމަ 

ދަރަނިވެރިޔާގެ އަުތގައި ބެެހއްޓުމަށް އޭނާ ބޭނުންވާ ޭއނާގެ 

އަމިއްލަ ތަކެތި؛ ދަރަނިވެރިޔާ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭތަުނގަިއ 

 ދާކަމުގައި ބެލެވޭެނެއވެ.ހުރި ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެއްަޗކީ އޭނާގެ މު

އެހެން ޤާނޫނަކުން ހިފެހެއްޓުން އިސްތިސްނާކުެރވިފަިއވާ ކޮްނމެ   )5(   

 މުދަލެއް.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ިއސްތިސްނާކުރެވިަފއިވާ މުދަލެްއގެ މައްޗަްށ  (ށ)  

އޮތް ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަްސވެފަިއވާ ެއއްބަްސވުމަކީ ބާޠިލު 

 އެްއޗެެކވެ.

ދަރަނިވެރިޔާާއއި އޭނާ ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންގެ އަސާސީ  (ނ)  

ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިާސގެ މިންވަރު އުނިުކރުމަށްފަހު، 

ދަރަނިވެރިޔާގެ އާމްދަނީްނ ބާކީ ހުންނަ ފައިސާއެއް ކޯޓަށް 

 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

މަސައްކަުތގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެްއޗަކީ އޭާނ ދަރަނިވެރިޔާގެ ރަސްމީ  (ރ)  

މަސައްކަތް ކުރަމުންދާހާ ހިނދަކު، އަދި އެ މަސަްއކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީން 

ނުވަަތ  ،ދަރަނި ދައްކާ ޚަލާޞްކުެރވިާދނެކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ

އެ އާމްދަނީން ދަރަނީެގ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން ކޯޓުން ކަނޑަައާޅ 

މިންވަރެއް އަރަިނވެރިާޔއަށް ދެއްކޭނެނަމަ، އެ ަތކެތި ހިފެހެއްޓުމުން 

 އިސްތިސްނާކުެރވިދާނެ ތަކެްއެޗވެ.
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ދަރަނިވެރިޔާ ނުވަތަ އަރަނިވެިރޔާގެ އެދުމުގެ މަތިން، މި މާްއދާގެ ދަށުން  (ބ)  

 ނިންމާ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރެވިދާނެއެވެ. ެއގޮުތން ކޯޓުގެ ކޯޓުން

(ތިނެއް) ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ެއ ނިންމުމެއް  3ނިންމުން ނިންމާތާ، 

 މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

 

ބޭނުންެވއްޖެަނމަ ޙުކުމް ޙުކުމަކާ ުގޅިގެން އަރަިނވެިރޔާގެ ފަރާތުން  (ހ)  .372 މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ އުސޫލުތައް 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ ތަފާތު ފިޔަަވޅުތައް ެއއް ވަގުެތއްަގއި އަަޅއިދިނުމަށް 

 ކޯޓުަގއި އެެދވިދާނެެއވެ.

ދަރަނިވެރިޔާގެ އުފުލޭ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ދަރަނިވެރިާޔެގ  (ށ)  

މުދަލެއް ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ހިޔާޒަުތގެ ދަށުގައި ހުރި ކޮންމެ 

 ހިފެހެއްޓުމަށް އަރަނިވެރިާޔއަށް ކޯޓުަގއި އެެދވިދާނެެއވެ.

ދަރަނިވެރިޔާެގ މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ބޭނުމަކީ އެ މުދަލެއް ކޯުޓގެ ބެލުމުެގ  (ނ)  

 ދަށަށް ގެނައުމާއެކު އެ މުދާ ިވއްަކއިގެން ދަރަނި ޚަލާޞްކުުރމެވެ.

 ހުރި ތަނަކުން، ކޯޓުންނެވެ.އުފުލޭ މުދާ ހިފަހައްޓާނީ އެ މުދަލެއް  (ރ)  

އާމްދަނީ ނުވަތަ އުޖޫރަ ހިފަހައްޓާނީ، އެ އާމްދަނީ ނުަވތަ އުޖޫރަ  (ބ)  

ދަރަނިވެރިޔާއަްށ އަދާކުރަންޖެޭހ ތިންވަނަ ފަރާތުެގ ކިަބއިން، އެފަރާތަށް 

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނޯިޓސް ފޮނުވަިއގެންނެވެ.

މޭވާާއއި ތަރުކާރީފަދަ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަީކ މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި،  (ޅ)  

އެތަކެތި ފޯދިފައިވާ ބިމުްނ ވަކިނުކުިރކަމުަގއިވީނަަމެވސް، އުފުލޭ 

 މުދާކަމުގައި ބެލެވޭެނއެެވ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގައި 

 މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ދުވަހެއްެގ ޢާންމު އުސޫލުން މުދާ ހިފަހައްޓަންވާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން  (ހ)  .373

ރަސްމީ ގަޑީަގއި، ދަަރނިވެރިޔާއަށް ުނވަތަ ާގނިޝީއަކަްށ 

 ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނޯޓިސް ރަްއދުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން ކުރަމުންދާނަމަ ނުވަތަ  (ށ)  

އެ މުދާ ވިްއކާލުމުގެ އިްޙތިމާލު އޮތްނަމަ ނުވަތަ ވީރާނާވާްނ 
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ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ވަގުުތތައް ނޫން 

 ވަގުތުަތކުަގިއވެސް ކޯޓަށް މުާދ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

       އުފުލޭ މުދާ ހިފެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު މި މާއްދާގެ (ނ)  

(ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ަވގުތުެގ ކުރިން އެ މަސައްކަްތ 

ނުނިމިއްޖެނަމަ، މައްސަލައިެގ ޚަޞްމުންގެ މަޞްލަޙަތުަގއި އެންެމ 

ރަނގަޅުގޮަތކީ އެ މަސަްއކަްތ ކުރިއަށްގެންދިޔުްނކަމަށް ކޯަޓށް ފެނިއްޖެ 

ޙާލަތެއްަގއި ެއ މަސަްއަކތް ކުރިއަްށގެންދެވިދާނެެއވެ. އެނޫން 

ަގއި، އެ މަސަްއކަތް ވިދިގެން އަންނަ ސަރުކާރު ަބންދު ނޫން ޙާލަތެއް

ދުވަހެއްަގއި ކުރިއަްށގެންދިޔުަމށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުަތއް 

 އެޅުމަށްފަހު، އެ މަސަްއކަތް ހުއްޓާލަންވާނެެއވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގައި 

މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރި ގޮތުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ 

ހިފެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދިަޔގޮތުެގ ަޔއުމިއްާޔެއއް ކޯޓުްނ މުދާ  (ހ)  .374

ތައްޔާރުކޮްށ، އަންނަނިވި ކަންކަން އެ ޔައުިމއްާޔގަިއ ކޯޓުން 

 ރެކޯޑުކުރަްނވާނެެއވެ.

 ދަރަނިވެރިޔާގެ ނަން؛  )1(   

މުދާ ހިފެހެއްޓުނު ވަގުތު ދަރަނިވެރިޔާ ާޙޟިވުރެ ހުރިކަން ނުަވަތ   )2(   

 ނޫންކަން؛

 ހިފެހެއްޓުނު މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛  )3(   

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނޯޓިހުގެ ތާރީޚު؛  )4(   

 އަރަނިވެރިާޔގެ ނަން؛  )5(   

 މުދާ ހިފެހެއްޓުނު ތާރީޚާއި، ަވގުތާިއ، ހިފެހެއްޓުނު ގޮތް؛  )6(   

 މުދަލުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ ނަމާއި، އަދި ކޯޓުން އެކަމަށް ހުްއދަ  )7(   

 ދީފައިވާނަމަ އެ ހުއްަދއަށް ޙަާވލާދީފައި އޮތް އޮތުން.

އުފުލޭ މުދާ ހިފަހައްޓާ ޙާލަތުގަިއ، ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ އަގުން ޙުކުމް  (ށ)  

ތަންފީޛުކުރުމަށް ދާ ޚަރަދު އުނިކުރުމަށްފަހު ބާކީވާ ޢަދަދަކީ 

އަރަނިވެރިާޔއަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވުރެ ކުޑަ ަޢދަދެއްނަމަ، 

ނިވެރިާޔގެ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، ަދރަ
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     އުފުލޭ މުދަލުގެ ތެެރއިން ިހފަހައްޓާފައިނުވާ މުދަުލގެ ބާާޒރުގެ އަގު 

 އެ ޔައުިމއްާޔގައި ެރކޯުޑކުރަންވާނެެއވެ.

ދަރަނިވެރިޔާއަާށއި އަރަިނވެރިާޔއަށް، އަދި ހިފެހެއްޓުނު މުދަލުގެ މައްަޗްށ  (ނ)  

ބެލެހެއްޓުމަށް ޙައްޤެއް އޮތް ކޮންމެ ައރަނިވެރިޔަކަާށއި މުދާ 

ކަނޑައަޅާަފިއވާ ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޔައުިމއްޔާ ޯކޓުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގައި 

ދަރަނިވެރިޔާ އަމިއްލައަށް މުދާ 

 ވިއްކާލުން 

ނުވާނަމަ، ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުދަލަކީ ރަހުނުކޮށްފައިވާ މުދަލަކަްށ  (ހ)  .375

އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން އެ މުަދލެއް ިވއްކާލުމަށްަޓކަިއ، މުދާ ހިފެހެއްޓުނު 

(ދޭއް) މަސްދުވަސް ދަރަިނވެރިާޔއަށް  2ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ލިބިގެންެވއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި ދަރަނިވެރިޔާ އެ މުދާ ވިއްކާަފިއނުވާނަމަ، 

 މުދާ ވިްއކާެލވިދާނެެއވެ. ނުވަތަ އެ ޙައްޤު ދޫކޮށްަލއިިފނަމަ، ކޯޓުން އެ

ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުދަލެއް ދަރަނިވެރިޔާއަށް ވިްއކާލެވޭނީ، ުމދާ ވިއްކާ  (ށ)  

އަަގކީ ިވޔަފާރީގެ ގޮތުން ެއކަީށގެންވާ އަެގއް ކަުމގައި ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 

 އަެގއްަގއި، ކޯުޓގެ ހުއްދަާއއެުކގަެއވެ.

މުދާ ވިްއކާ ައަގކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ެއކަށީގެްނވާ އަެގއް ކަމުގައި ކޯޓަްށ  (ނ)  

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، މުދާ ިވއްކާުލމުގެ ނޯޓިސް ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރަން އެދޭ 

އަރަނިވެރިާޔއަާށއި، ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުދަލުގެ މައްޗަށް ަޙއްޤެއް އޮްތ 

      ްނވާނެެއވެ. އަދި ކޮންމެ އަރަނިވެިރޔަކަާށއި ގާނިޝީައކަށް ފޮނުވަ

     އެ ައގުަގއި އެ މުދާ ވިްއުކމަށް އިޢުތިރާޟުކުރުމަށް ެއފަރާތްތަކަށް 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްަދތެއް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެެވ. އެޮގތުން ދެވޭ  10

މުއްދަތުގައި އެ ައގާމެދު ެއއްވެްސ ފަރާތަކުން 

އިޢުތިރާޟުކޮށްފައިުނވާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުގައި މުދާ 

 ވިްއކާލެވިދާނެެއވެ.

މުދަލުގެ އަުގެގ މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މުދާ ވިއްކާލުމަށްފަހު  (ރ)  

(ފަހެއް)  5އެ މުޢާމަލާތް ނިމޭތާ ގިނަވެގެން ، ގޮތުަގއި ލިބުނު ފައިސާ

 ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކޯޓާ ަޙވާލުުކރަންވާނެެއވެ.
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މުދާ ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހިނގާފައިާވ  (ބ)  

ެއއްޮކށް ދައްަކއި ޚަރަދާއެކު، ުޙކުމުަގއި ެދއްކުަމށް އަންގާަފއިާވ ފައިސާ 

އެ މުދަލެއް ހިފަހައްޓާފައި އޮތް އޮތުން ބާޠިލުކުރުމަށް ، ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހު

 އެދެވިދާނެެއވެ.

 

ދަރަނިވެރިޔާގެ ަވކި މުދަލެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ދަރަނިވެރިޔާއަްށ  (ޅ)  

 ،ގެއްލުްނވާނަމަ، ކޯޓުގެ ހުއްަދއާެއކު، އެފަދައިން ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުދާ

ރަހުނުކޮށްފައިނުވާ މުދަލަކާ ަބދަލުކުރެވިދާނެެއވެ. ެއގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ 

މުދަލަކީ އެ ވިްއކަިއގެން ޙުކުމް އެކުަގއި ތަންފީޛުކުެރވޭނެވަުރގެ ައގުހުރި 

 މުދަލަކަށްވާންވާނެެއވެ.

 

މުދާ ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން، އެ މުދާ ހިފަހައްޓާފައި ޮއތް އޮތުން  (ކ)  

ހުއްދަ ދަރަނިވެިރޔާ ހޯދައިފިނަމަ، އެކަން ކޯޓުން ރެކޯޑުކޮްށ ބާޠިލުކުރުމުގެ 

އަދި ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ މުދާ 

 ދޫކުރެވިފަިއވާކަުމގެ ލިޔުމެއް ެއފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ތަން 

ހުސްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި 

 އުސޫލުތައް ހިނގާނެ ޚާއްޞަ 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުްނ ވަިކ ތަނަކުން ދަރަނިވެިރޔާ ނެރެ، ތަން  (ހ)  .376

    ހުސްކުރަންޖެހޭނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ހަމަޖެހިފައިާވ ތާރީޚުގެ 

(ތިރީސް) ދުވަސް ކުިރން އެކަމުގެ ނޯޓިސް ދަރަނިވެރިާޔއަށް  30

 ދޭންވާނެއެެވ.

 

ދަުށން ފޮނުވާ ނޯޓިހުގަިއ، ކަނޑައަޅާަފއިާވ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  (ށ)  

މުއްދަތެއްގެ ތެޭރަގއި ދަަރނިވެރިާޔގެ އެންމެހައި އުުފލޭ މުދަލެއް 

އެތަނަކުން ނެރުމަށް ނުވަތަ އެކަމަށް ދާނެ ޚަރަދު ދިނުމަށް 

އަމުރުކުރަންވާެނއެވެ. އަދި ެއފަދައިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ، އެތަނުަގއި 

       ކަމުގައި ބެލެވޭނެކަމަށާއި އެ މުދަލާމެދު ހުރި އުފުލޭ މުދާ ދޫކޮށްލީ

މި މާއްދާގެ (ރ) ަގިއާވ ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރެޭވނެ ކަމުަގއި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
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ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުަގއި ކޯޓުްނ އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާާހ ހިނދަކު،  (ނ)  

އެެހން ވަގުތަކު ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑި ފިޔަަވއި 

 ތަން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ ކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.

ތަން ހުސްކޮށް ދަރަނިވެރިޔާ ެއތަނަކުން ނެރޭއިރު، އެތަނުަގއި ބަހައްޓާފައި  (ރ)  

   ހުންނަ އުފުލޭ މުދަލަކީ ދަރަނިވެރިޔާ ދޫކޮށްލި މުދަލެއްކަަމށް ބަލައި،

އެ މުދަލެއް އަރަނިވެރިާޔގެ ފައިދާއަށް ިވއްކާލުމަށް، ނުވަތަ އެ މުދަލެއް 

ވިްއކާލެވެން ނެތް ޙާލަުތގަިއ، ޞަދަޤާތެއްގެ ގޮުތގަިއ ދިނުމަށް ނުވަތަ 

       ،ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ނުވަަތ އެފަދައިން ޢަމަލުކުރެވެްނ ނެތްނަމަ

 އެ މުދަލެއް ނައްތާލުމަށް ކޯޓަްށ ނިންމިދާނެއެވެ.

 

ގާނިޝީގެ ކިބައިން މުދާ 

 ހިފެހެއްޓުމުގެ ޢާންމު އުސޫލުތައް 

ގާނިީޝެއއްެގ ފަރާތުން  ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަްއސަލައެްއގައި  (ހ)  .377

ޙުކުމުގައި ަބޔާންކުރާ ފަިއާސ ހޯދިދާނެކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

ކޯޓުން އެ ގާނިީޝއަްށ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުެގ ނޯޓިހެއް 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

(ދިހައެއް)  10މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ނޯިޓސް ލިބޭތާ  (ށ)  

ދަރަނިވެިރޔާއަށް ގާނިޝީ އަާދކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، 

ގުޭޅގޮތުންނާއި ކޯޓަށް އޭާނ ބަޔާން ހުށަހަޅާ ވަގުތުގައި އޭާނ 

ޒިންމާވާންޖެހިދާނެ ދަރަންޏަކާ ގުޭޅގޮތުން، އެދަރަނީގެ ޢަދަދާިއ، ސަބަބާިއ 

 ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށް، ކޯޓަްށ ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމަށް އަންަގންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުްނ ގާނިޝީ ހުށަހަޅާ ބަޔާާނެއކު، އޭނާެގ  (ނ)  

ހިޔާޒަތުގެ ދަށުަގއި ހުރި ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދަލާއި، ެއ މުދަލުގެ 

މިލްކުވެރިކަމާބެހޭ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، 

ެއކަންެވސް އޭނާެގ  ،ގާނިޝީގެ އެްއވެސް މުދަލެއް ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ

 ޔާނުގައި ހާމަކުރަްނވާނެެއވެ.ބަ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ާގނިޝީ ހުށަހަޅާ ބަޔާން ކޯޓަށް ލިބުމާއެކު،  (ރ)  

އެ ބަޔާން ރެޯކޑުކޮށް، އެ ަބޔާން އަރަނިވެިރޔާއަާށއި ދަަރނިވެރިޔާއަްށ 
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(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ  15ރައްދުކޮށް، އެ ބަޔާނަށް އިުޢތިރާޟުކުރުމަށް 

 އެފަރާތްތަކަށް ޭދންވާނެެއވެ.ފުރުޞަތެއް 

ތަންފީޛުކުރެވެނީ އެއް ޙުކުމަްށވުރެ ގިނަ ޙުކުމްތަެކއްނަމަ، ުނވަތަ ޙުކުްމ  (ބ)  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަަލިއގައި އެއް އަރަނިވެިރޔަކަްށވުރެ ގިަނ 

އަރަނިވެރިން ތިބިނަމަ، އެއިން ކޮންމެ ޙުކުމަކާ ނުވަތަ އަރަނިެވރިޔަކާުގޭޅ 

 ގާނިީޝގެ ބަޔާްނ ފައިލުކުރަންވާނެެއވެ.ރެކޯޑެްއަގއި 

ގާނިޝީ ެވގެންދާނީ އެ މުދަލުެގ  ،ގާނިޝީގެ ކިބައިން މުދާ ހިފެހެއްޓުމުން (ޅ)  

 ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުެރވިފަިއާވ ފަރާތަށެވެ.

ގާނިޝީގެ ހިާޔޒަތުގެ ދަށުަގިއ ހުރި ދަރަނިވެރިޔާގެ މުދާ ޙަވާލުކުރުމަށް  (ކ)  

މުާދ ކޯޓާ ަޙވާލުކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ކޯޓުްނ  ކޯޓުން އެިދއްޖެނަމަ އެ

އެދިއްޖެނަމަ، ގާނިޝީ ދަަރނިވެރިޔާއަްށ ދަްއކަންޖެހޭ ދަރަންޏާބެހޭ 

އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ޯކޓާ ޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ. ޭއެގ އިތުރުން، 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ  369ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިނަމަ، ިމ ޤާނޫނުގެ 

 މާލީ ޙާލަތު އެނގޭނެ ބަޔާނެއް އޭނާ ކޯޓަްށ ގޮތުގެމަތިން ގާނިީޝގެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދަރަނިވެރިޔާެގ އާމްދަނީ ޯކޓުން ހިފަހައްޓާނަމަ، ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރުމުެގ  (އ)  

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ގާނިީޝ  10ނޯޓިސް ގާނިޝީއަށް ލިބޭތާ 

އާމްދަނީެގ ގޮތުަގިއ ދަރަނިވެރިޔާއަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެެރއިން، 

ހިފެހެއްޓިފައިވާ ފައިާސގެ ިމންވަރު އުނިކޮްށ، އެ ފަިއސާ ކޯޓަށް 

 ދައްކަންވާެނއެެވ.

ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އެއް ވަސީލަތަްށވުރެ ގިަނ ވަސީލަތް  (ވ)  

ހުރިނަމަ، އާމްދަނީގެ ތެރެިއން ހިފެހެއްޓޭނީ ކިހާ މިންވަރެްއކަން 

ގާނިޝީ ދަރަނިވެރިޔާއަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިާސެގ ، ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

 ތެރެއިން އުނިކޮށް ކޯޓަށް ދައްަކންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުންނެވެ.

ދަރަނިވެރިޔާެގ އާމްދަނީ ލިޭބ ވަސީލަތްތަްއ ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވެން  (މ)  

ނެތްނަމަ، ނުވަތަ އޭނާއަްށ އާމްދަނީ ލިބެނީ ދާއިމީ ސިފައެްއަގިއ 

ކަމުގައިުނވާނަމަ، އިންސްޯޓލްމަންޓް އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން 
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ދަރަނިވެރިޔާ ކޯޓަށް ަދއްަކންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާީނ 

 ވެ.ކޯޓުންނެ

ގާނިޝީާއއި ދަރަނިވެރިާޔއާ ެދމެދު އޮތް ޤާނޫނީ ގުޅުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް  (ފ)  

އަތުެވއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެގުުޅން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެނަމަ، ގާނިީޝ 

 ލަސްނުކޮށް އެކަން ކޯޓަށް އަްނގަންވާެނއެވެ.

ދެމިއޮތްހާ ދަރަނިވެރިޔާގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތައް ެއގޮތުަގިއ  (ދ)  

ހިނދަކު، އަދި އަރަނިވެރިްނ ކޮށްފަިއވާ ދަޢުވާތަކަްށ ފަިއސާ ދައްާކ 

ޚަލާޞްކޮށް ނިމެންދެން، ދަރަނިވެރިާޔގެ އާމްދަނީ ހިފަހައްޓާފައިާވ 

 ހިފެހެއްޓުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ގާނިޝީއަށް ދަރަނިވެިރޔާ ަމސައްކަތްކޮށްދެނީ އުޖޫރައަކާ ނުލައިކަމަށް  (ތ)  

ބުނާނަމަ، ނުވަތަ ގާނިޝީ ދޭ އުޖޫރައަކީ މަސައްކަތާ އެފަރާތުން 

ނުބައްދަލު އުޖޫރައެްއކަމުަގއި ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތްނަމަ، ދަރަނިވެރިޔާ 

ކުރާ މަސައްކަުތގެ އަގު ުމރާޖަޢާކޮށް އެ މަސައްކަތަށް ޢަދުލުވެރި 

އުޖޫރައެްއ ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. ުނވަަތ އެފަދައިްނ 

 އެދި އަަރނިވެރިޔާއަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް

މި މާއްދާގެ (ތ) ގެ ދަށުން އެފަދައިން ކޯޓުން އުޖޫރައެއް  (ލ)  

ކަނޑައަަޅއިފިނަމަ، އެ ކަނޑަެއޅި ޢަދަދު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމުގައި ކޯޓުްނ 

އުޖޫަރއިގެ ޢަދަދު މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ކޯޓަށް ، ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު

 ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ ޢަދަދަށް ބަދަލުއައީ ކަމުގައި ެބލެވޭނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ލ) ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި އުޖޫރަ މުާރޖަޢާކުރުމުގެ  (ގ)  

(ަފހެއް) ދުވަްސ ކުރިން އެކަުމެގ ނޯޓިސް  5އަުޑއެހުމެއް ބޭްއވުމުެގ 

ނުވަންވާެނއެެވ. އުޖޫަރ ދަރަނިވެރިޔާއަާށއި ގާނިޝީައށް ކޯޓުން ފޮ

މުރާޖަޢާކުރުމާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފެްއ 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.

ގާނިޝީ ދަރަނިވެިރޔާއަށް ަދްއކަންޖެހޭ ދަރަނި އަދާކޮށް ނިްނމަންޖެހޭނީ  (ޏ)  

ކުރިއަށް އޮތް ތާރީޚެްއަގއި ަކމަށްވާނަމަ، އެ ދަރަންޏެއް ައދާކުރަންޖެހޭ 

ތާރީޚުގައި ކޯޓަށް އެ ފައިސާ ދައްކަންވާެނއެެވ. އަދި އެ ދަރަނި ދެއްކުން 
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ރަިނވެރިޔާ ަވކި ބިނާވަނީ ަވކި ޝަރުެޠއް ުފރިހަމަވުމުގެ، ުނވަތަ ދަ

އިލްތިޒާމެއް އަާދކުރުމުގެ މަްއޗަށް ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ޝަުރޠެއް ނުވަތަ 

އެ އިލްިތޒާމެއް ފުރިހަމަވަންެދން ދަރަނިވެރިޔާެގ ފައިސާ ުނވަތަ މުދާ 

 ހިފަހައްޓާފައި އޮތް އޮތުން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

އެފަރާތުން ދަރަނިވެރިޔާއަށް ގާނިީޝ ދަރަނިވެރިވެފައިނުާވކަމަށް  (ސ)  

ބުނިނަމަވެސް ެއކަން ކޯޓަްށ ސާބިތުކޮށްނުދެވޭނަމަ، މުާދ ދޫކުރުމުެގ 

ހުއްދައަކަށް އެދި ގާނިީޝައށް ނުވަތަ ދަރަނިވެރިޔާއަްށ ކޯޓުގަިއ 

އެދެވިދާނެެއވެ. އަދި އެ ޙާަލތުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުެގ ޚަރަދަށް 

 .ޒިންމާވާނީ މުދާ ހިފަހައްޓަން އެދޭ އަރަނިވެިރޔާެއވެ

އެފަރާތުން  ،ގާނިޝީެގ ފަރާތުން ކޯޓަށް ދޭންޖެހޭ ބަޔާނާއި މަޢުލޫމާތު (ޑ)  

ކޯޓަށް ދީފައިނުވާނަމަ ުނވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއް ދީފަިއާވނަމަ ނުވަތަ 

   ދަރަނިވެރިޔާއަށް ަދއްކަންޖެހޭ ފައިސާެއއް ދަްއކާފައިުނވާނަމަ ނުވަަތ 

އިޢުތިރާޟުކޮށްފިނަމަ، ދަރަނިވެރިޔާ އެ ފައިާސއެއް ެދއްކުމަްށ 

އަރަނިވެރިާޔއަށް ދަްއކަންޖެހިފައިވާ ފައިާސ، ދަރަނިވެރިާޔެގ 

ހައިސިއްޔަތުން ދެްއކުމަށް ގާނިޝީގެ މައްޗަށް އަމުރުކުެރވިދާނެެއވެ. 

ގާނިޝީގެ ޒިންމާ އަދާކުރުުމަގއި ފަރުވާކުަޑކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް 

 ބަަދލުދިނުމަށް ކޯޓަށް އަމުރުކުރެިވދާނެއެވެ.އޮޅުވާަލއިފިނަމަ، ެއކަމުގެ 

ދަރަނިވެރިޔާައްށ ، މި މާއްދާގެ (ޑ) ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް  (ޒ)  

ފައިސާ ދެްއކިފައިނުވަނީ އަމިްއލަ ބާރު ނުފޯރުވޭފަދަ ކަމެއް ެމދުވެރިެވގެްނ 

ަދްއކާފައިވާނަަމ ކަމުގަިއވެފަިއ، ވީ އެންމެ އަަވހަކަށް ގާނިޝީ އެ ފައިސާ 

 އެފަދަ އަމުރެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ.

 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާެތއް ހިފަހައްޓާ ޙާލަތުަގއި، އެ އާލާެތއްަގއި ހުރި  (ހ)  .378 ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާތެއް ހިފެހެއްޓުން 

އެހެްނ އާލާތަކަްށ  ،ދަރަނިވެރިޔާގެ ުނވަތަ ގާނިޝީގެ ލިެޔކިޔުންތައް 

ބަދަލުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަާރތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމުަގިއ ކޯޓުން 

 އެފަރާތްތަކަށް އަްނގަންވާނެެއެވ.
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ހިފެހެއްޓިފައިވާ އާލާުތެގ ބެލެނިވެރިކަން ތިންަވނަ ފަރާތަކާ  (ށ)  

ޙަވާލުކުެރވިފަިއވާނަމަ، ޭއަގއިވާ ލިޔެކިޔުެމއް ބަދަލުކުރުމަށް ަދރަނިވެރިާޔ 

ނުވަތަ ގާނިޝީ ބޭނުންވާނަމަ، އެ އާލާތް ހިފެހެއްޓި ތާރީުޚން ފެށިގެން 

 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެކަން ކޯޓަށް އަްނގަންވާެނއެވެ. 15

ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމަްށ ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ،   (ނ)  

 ދަރަނިވެރިޔާ ނުވަތަ ގާނިޝީެއވެ.

އާލާތް ހިފެހެއްޓުމާމެދު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ޓެކްނޮލޮޖީގެ  (ރ)  

ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ނުވަަތ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޢުތިާރޟު ކޯޓުން 

އެ އާލާެތއް ވިްއކާލުމުގެ ކުރިން ޭއގައި ހުރި ، ބަލައިނުގެންފިނަމަ

އެންމެހައި ލިޔެކިޔުެމއް ފޮހެލައި އެކަން ޔައުިމްއޔާެއއްަގއި 

ނެެއވެ. ެއގޮތުްނ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮހެލުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ރެކޯޑުކުރަްނވާ

ފަންނުވެރިއެްއގެ އެހީތެރިކަން ކޯޓަށް ހޯދިދާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔެކިޔުންަތްއ 

 ފޮހެލުމުގައި އެކަުމގެ ޚަބީރެްއެގ އެހީތެރިކަން ކޯޓަށް ހޯދިދާނެއެވެ.

         މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާުތަގއި ހިމެނޭ  (ބ)  

މި ލިޔެކިޔުންތަަކކީ ދަރަނިެވރިޔާ ނުވަަތ ގާނިީޝގެ ވަީޒފާގެ ގޮުތްނ 

އިމްތިޔާޒު ލިބިަފއިވާ ިލޔެިކުޔންތަކެއްނަމަ، މި މާއްާދގެ (ރ) ަގއި 

ދަރަނިވެރިޔާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ެއ ލިޔެކިޔުންތަްއ ފޮހެލަންވާނީ 

 ނުވަތަ ގާނިީޝގެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެްއގެ ޙާޟިުރގަެއވެ.

 

ދަރަނިވެރިޔާގެ އަތުގައި އޮތް 

 މުދަލެއް ހިފެހެއްޓުން 

ދަރަނިވެރިޔާގެ އަތުަގއި ައގުހުރި މުދަލެއް އޮތްކަމަްށ ކޯޓަށް  (ހ)  .379

ެދވިދާނެެއވެ. ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ މުދަެލއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓަށް 

އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެްއގައި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިަކން ކޯޓަށް 

 ހޯދިދާނެއެވެ.

ދަރަނިވެރިޔާގެ އަުތގައި އޮތް ުމދަލެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުރިން، އެ މުދަލެްއ  (ށ)  

ކޯޓަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ކޯުޓން ދަރަނިވެރިޔާއަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

އިްނާކރުކޮށްފިނަމަ، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ދަރަނިވެރިޔާ އެކަމަށް 

 ދަރަނިވެރިޔާގެ ހަިށގަނޑު ބަަލއި ފާސްކުރެވިދާެނއެެވ.
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަރަނިެވރިޔާގެ ހަިށގަނޑު ބަލަިއ ފާސްކުރަންވާީނ  (ނ)  

އޭނާގެ ޒާތީ ަޙއްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން ރައްާކތެރިކުރެވޭެނ 

 ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުްނ ސެކިއުރިީޓއެްއ އަތުލާނީ، ސެކިއުރިީޓ  (ހ)  .380 ސެކިއުރިޓީއެއް ހިފެހެއްޓުން 

ސެޓްފިކެޓް އޮތް މީހާއަށާިއ ސެކިއުރިޓީ ދޫކުރި ފަރާަތށް ނުވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި އެފަާރތުގެ ޓްރާންސްފަރ އޭޖެންަޓށް ޙުކުމް 

 ފޮނުވަިއގެންނެވެ.ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނޯޓިސް 

ސަރޓިފައިކުެރވިފަިއވާ ެސިކއުރިޓީެއއްެގ އިތުރުްނ، ސަރޓިފައި  (ށ)  

ކުރެވިފައިުނވާ ެސކިއުރިީޓާއިއ، ސެިކއުރިީޓގެ ފައިާދއާއި އެނޫންވެްސ 

 ސެކިއުރިީޓގެ އެންމެހައި މަންާފއެއް ޯކޓަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

ސެިކއުރިީޓގެ ޢަދަދާއި، އިްނޓްރެސްޓާިއ ސެކިއުރިީޓއެއް ހިފެހެއްޓުމުން އެ  (ނ)  

ޑިިވޑެންޑާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ސެކިއުރިީޓއަށް ފައިާސ ދައްކާފަިއާވ 

މިންވަރާއި އެނޫންވެސް އެ ސެކިއުރިީޓއާބެހޭ ތަފްޞީލުތައް ސެކިއުރިީޓ 

 ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ައންގަންވާނެެއވެ.

 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމު 

 ހިފެހެއްޓުން އުޅަނދު 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ެއްއގަމު އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓާނީ އެްއގަމު އުޅަނުދެގ   .381

ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނޯޓިސް 

 ފޮނުވަިއގެންނެވެ.

 

ހިފަހައްޓާފައިވާ މުދަލުގެ 

 ބެލެނިވެރިކަން ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތް 

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އެ މުދަލުގެ ބެލެނިވެރިކަން ވަުގތުން ކޯޓަށް މުދާ  (ހ)  .382

ނެގިދާނެއެެވ. ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ބެލެހެއްޓުން ދަރަނިވެރިާޔއާ ނުވަތަ 

 ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ކޯޓަށް ޙަާވލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ހިފަހައްޓާފައިވާ މުދަލުގެ ަމއްަޗށް މަޞްލަޙަތު އޮތް ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް  (ށ)  

އެ މުދާ ބެލެހެއްޓުމަށް ކޯުޓން ޙަވާލުކޮށްގެންުނވާނެެއވެ. މިގޮތުން، 

އަރަނިވެރިންނާިއ، އަރަިނވެިރންގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، އެމީހުންގެ 

 ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް މުދާ ބެލެހެއްޓުމަށް ޙަވާލެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ.
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ޙާލަެތްއ އޮތްނަމަ،  މުދާ ގެއްިލގެން ހިނަގއިދާނެަކމަށް ބެލެވޭ ެއްއވެސް (ނ)  

މުދަލުގެ ބެލެނިވެރިކަން ޙަާވލުކުރެވިފަިއވާ ފަރާތުން ެއަކން ކޯޓަށް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.

ކޯުޓެގ  ،ހިފަހައްޓާފައިވާ މުދަލެއް އެއްަތނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލުކުރެޭވނީ (ރ)  

 ހުއްދައާ ެއކުަގެއވެ.

ބެލެނިވެިރކަން ޙަވާުލުކރެވިފަިއވާ ކޯޓުން އަްނގައިފިނަމަ، މުަދލުގެ  (ބ)  

 ފަރާތުން މުދާ ކޯޓާ ޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާއާ ޚިލާފަށް މުދަލުގެ ބެލެނިވެރިކަން ަޙވާލުކުެރވިފަިއވާ ފަރާތުން  (ޅ)  

ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުެމއް ދީފިނަމަ، ެއކަާމ ގުިޅގެން 

ތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަރާތުން ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަލަށް އެފަރާ 

ކޮށްފައިވާ ޢަމަލަކީ ކޯުޓެގ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލެއްކަމުަގއި 

 ބެލެވޭނެެއވެ.

މުދަލުގެ ބެލެނިވެރިކަން ޙަވާުލކުރެވިފަިއވާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  (ކ)  

އެެހން ފަރާތަކާ ކޯޓުން ކަނަޑއަާޅ ގޮެތއްގެމަިތން އެ މުދާ ބެލެހެއްޓުން 

 ޙަވާލުކުެރވިދާނެެއވެ.

 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ޯކުޓން މުދާ ހިފަހައްޓާފައި އޮތް އޮތުމަށާއި  (ހ)  .383 މުދާ ވިއްކުން ހުއްޓުވުން 

މުދާ ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އިޢުތިާރޟުކޮށް މުދާ 

ހުްއޓުަވއިދިނުމަށް ކޯުޓގަިއ ހިފެހެއްޓުމާއި ިވއްކާލުުމގެ އިޖުރާއަތު 

 އެދެވިދާނެެއވެ.

އެ  މުދަލަކީ ހިފެހެއްޓުމުން އިސްތިސްނާކުރެވިަފއިާވ   )1(   

 މުދަލަކަށްވުން؛

 ދަރަނި ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށް ނިމިފައިވުން؛  )2(   

މުދާ ގަތުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ައގަީކ ިވޔަފާރީގެ ޮގތުން   )3(   

 އެކަީށގެންވާ އަަގކަށްނުވުން؛

އިޖުާރއަތާ ޚިލާފަްށ  ،މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގައި ުނވަތަ ިވއްކާލުމުަގއި  )4(   

 ؛ކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިވުން
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ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުދާ އެއްކޮްށ ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ ބައެްއެގ   )5(   

މިލްކުވެރިކަން ކަނަޑއެުޅމަށް ލިބިގެންވާ ޙައްުޤ 

 ބޭނުންކޮށްފައިވުން.

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެކަީށގެންާވ މުދާ ގަތުމަށް  (ށ)  

އަެގއްކަުމގައި ކަނަޑއަޅާީނ، މުދަލުގެ ބާޒާރުގެ ައގަށާއި ވަގުާތއި ޙާލަތަށް 

 ރިޢާޔަތްކޮށް އެއީ އެކަީށގެްނވާ އަެގއްކަުމގައި ވާނަމަެއވެ.

 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަްއސަލައިގެ ޚަޞްމުންގެ އިތުުރން މުދަލުގެ  (ނ)  

މައްޗަށް މަޞްލަޙަތު އޮތް ޮކންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ 

ދަށުން މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ވިއްކުުމގެ އިޖުރާއަތު ހުއްުޓވައިދިނުމަްށ 

ކޯޓުަގއި އެެދވިދާނެެއވެ. އަދި ކޯޓުން އެ މުދަލެއް ހިފެހެއްުޓމަށް ނުވަތަ 

ވަހުގެ ތެޭރގައި އެކަްނ (ފަހެއް) ދު 5ވިްއކުމަށް ނިންމާތާ ގިނަވެެގން 

 ހުއްޓުަވއި ދިނުމަށް އެދި ކޯޓަްށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުދާ ވިއްކާލުމަށް އިޝްތިހާރުޮކށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ ވެރިފަރާްތ  (ރ)  

ިވއްކާލާ މުދަލުގެ މައްޗަށް ޙައްެޤއް އޮތް ެއއްވެްސ ފަރާތެއްެގ  ،ފިޔަވައި 

މަޞްލަޙަތަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ކޮށްފާނެކަމަށް އެފަރާތަކަށް 

އެ މުދާ ވިއްަކިއގެން ލިބޭ ފައިސާއިން އެފަރާތުގެ ޙައްުޤ ، ފެނިއްޖެނަމަ

 އަދާކުރެިވގެންދާނެކަން ކަަށަވރުކުރުމަށް އެކަީށގެންވާ ެގރެންޓީއެއް 

ބަހައްޓާފައިނުވާނަމަ މުދާިވއްކުން ހުއްުޓވުމަށް އެދި ކޯޓަްށ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން މުދާ ވިއްކުން ހުއްުޓވުމަށް އެދި މުދާ  (ބ)  

ހިފެހެއްޓިފައިވާކަުމގެ ަޔއުމިްއޔާ، ނުވަތަ މުދާ ވިްއކާލުމުގެ ނޯޓިްސ 

 ހިފެހެއްޓިފަިއވާކަުމގެ ނޯޓިްސ ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާެތއްގެ ކިަބއިަގއި މުދާ

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާެނއެެވ. ައދި އެކަން،  15ލިބޭތާ 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދޭ އަރަނިވެރިާޔއަާށއި، އެނޫން 

އަރަނިވެރިންނަށާއި މަޞްަލޙަތު އޮތް އެހެން ފަރާތްތަކަށް 

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
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ވިއްކާލުމަށް މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި 

 އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ނަތީޖާ 

ވަނަ ާމއްާދގެ ދަށުން މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި ވިްއކާލުމަށް  383މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .384

އިޢުތިރާޟުކޮށް މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި ިވއްކާލުމުެގ އިޖުރާއަުތ 

ހުއްޓުަވއިދިނުމަށް ކޯޓުަގިއ އެދިއްޖެނަމަ، އެ އިޖުާރއަތު ކޯޓުން 

 ފަސްކުރަްނވާނެެއވެ.ވަގުީތގޮތުން 

މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަަތ ވިްއކުމުގެ އިޖުރާއަުތ ހުއްުޓވައިދިނުމަށް  (ށ)  

ކޯޓުަގއި އެދިަފއިވަނީ އެަކށީގެންނުވާ ސަބަބުތަކަށްަޓކަިއ، ޙުކުްމ 

         ތަންފީޛުކުރަން ހުރަސްއެުޅމުގެ ގޮތުންކަމުަގިއވާނަމަ، ކޯޓުން 

 ފަްސކޮށްގެންުނާވނެއެވެ.އެ އިޖުރާއަތު 

މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ވިްއކުމުގެ އިޖުރާއަތު ހުއްުޓވައިިދނުމަށް އެދި  (ނ)  

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަާޅފައިވާ މުއްދަތު ފާއިުތވުމަށްފަހު، ޚާއްަޞ 

 ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ، އެ ހުށަހެޅުން ކޯޓުން ބަލައިގަެނގެން ނުވާނެެއވެ.

ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ވިްއކުމުގެ އިޖުރާއަތު ހުއްުޓވައިިދނުމަށް އެދި މުދާ  (ރ)  

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްަގއި އެދިފައިވަީނ އުޖޫރަ ހިެފހެއްޓުމަށް 

ކަމަށްވާނަމަ، ހުއްުޓވޭނީ ަހމައެކަނި ެއ ފައިާސއެްއ ައރަނިވެރިންެގ 

 މެދުގައި ބެހުމެވެ.

(ދޭްއ) ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިަނ  2މައްސަަލިއަގއި ތަންފީޛުކުރުމުގެ  (ބ)  

އަރަނިވެރިން ހިމެނޭ ޙާލަތުގައި، މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ވިއްކުުމެގ 

އިޖުރާއަތު ހުއްޓުަވއިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އޭގެ ތެެރއިން އެންމެ 

ށް އަރަނިވެރިަޔކާ ދެކޮޅަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަ

އެންގުމަށްފަހު، ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރުމުެގ މަރުޙަލާ ކުރިއަްށެގންދަންވާނީ 

މައްސަލަިއގަިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ އަރަނިވެރިްނގެ ަޙއްޤުތަްއ ޙިމާޔަތްކުރެޭވ 

 ގޮތެްއގެ މަތިންނެވެ.

މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ވިްއކުމުގެ އިޖުރާއަތު ހުއްުޓވައިިދނުމަށް އެދި  (ޅ)  

ށަހެޅުން ކޯޓުން ބަލައިނުގެންފިނަމަ، އިޖުރާއަތު ހުއްޓިފައިާވ ހުށަހަޅާ ހު

މުއްދަތަށް އަރަނިވެރިންނަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ަފއިާސއަްށ އަރަމުންދާ 

 ޖޫރިމަނާއަށް އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ.
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ހުއްުޓވައިިދނުމަށް އެދި މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ވިްއކުމުގެ އިޖުރާއަތު  (ކ)  

ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފައިވަނިކޮށް، އަުލން ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުމަކާ ގުިޅގެން މުދާ ވިްއކާލުން ހުއްުޓވޭނީ، އަުލން ހުށަހެޅި 

ހުށަހެޅުން ބިނާވެފައިވަީނ ުކރިން ކޯޓުން ބާޠިލުކުރި ހުަށހެޅުމަށްފަހު 

ެކްއެގ މައްޗަށް ކަމަށްވެފަިއ، އެަކމަށް ކޯޓުގެ މެދުވެރިވެފަިއވާ ވާޤިޢާތަ

 ހުއްދަ ލިބިފައިވާނަމަެއވެ.

މުދާ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ވިްއކުމުގެ އިޖުރާއަތު ހުއްުޓވައިިދނުމަށް އެދި  (އ)  

(ފަނަރަ) ުދވަުހގެ ތެޭރގަިއ  15ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ގިނަވެގެްނ 

 ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާެނއެެވ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުްނ، ހިފަހައްޓާފައިވާ މުދަލެއް ވިްއކާލުމުެގ  (ހ)  .385 ޝަރީޢަތުން މުދާ ވިއްކާލުން 

ކަންކަން ކުިރއަށްގެންދާނީ، ކޯޓުގެ ބެލުުމގެ ދަށުން، ެއކަމަށްޓަކަިއ 

 ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއް މެދުވެިރކޮށެވެ.

ފަރާތުން މުދާ ވިއްކާލުމުގެ އެންމެހައި މުދާ ވިއްކާލުން ޙަވާުލކުރެވިަފިއވާ  (ށ)  

 އިޖުރާއަތުތަކަށް ޒިންާމވާންޖެހޭނެއެވެ.

މުދާ ވިއްކުމަށް ޢައްޔަްނކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މުދާ ވިްއކުމާ ގުޭޅގޮތުްނ  (ނ)  

އަޅަމުންދާ ފިަޔވަޅުތަްއ ރެޯކޑުކޮށް، ެއ ފިޔަަވޅުތަުކގެ މަޢުލޫމާތު 

ދި މުދަލުގެ މަްއޗަށް މަޞްލަޙަތު ދަރަނިވެރިޔާއަާށއި އަރަިނވެރިާޔއަށް އަ

 އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ދޭންާވނެއެވެ.

މުދާ ވިއްކާލަްނވާނީ ދަރަނިެވރިޔާއަށާިއ އަރަިނވެރިާޔއަށްެވސް އެންެމ  (ރ)  

ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެކަީށގެންާވ  ،މަޞްލަޙަތު ބޮޑު ގޮތެއްގެ މަތިން

 އަެގއްަގެއވެ.

ެއއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން ނުވަަތ ބީލަމުގެ މުދަލުގެ ބާވަތަށް ބަލައި،  (ބ)  

 އުސޫލުން ނުވަތަ ނީލަމުގަިއެވސް މުދާ ވިއްކާެލވިދާނެެއވެ.

ފަސޭހައިން ހަލާކުވެދާނެފަދަ އުފުލޭ މުދާ ނުވަތަ ބެލެހެއްުޓމުގެ ޚަރަދު  (ޅ)  

ބޮޑު މުދާ، މުދާ ވިއްކުމުގެ ިއޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަކާ ނުލައިވެްސ 

 ވިްއކާލެވިދާެނއެވެ.ލަސްނުކޮށް 
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މުދާ ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެ ދަށް އަެގއް ކޯޓަްށ  (ކ)  

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

ެއ ދެފަރާތުގެ  ،ދަރަނިވެރިޔާ ުނވަތަ އަރަިނެވރިޔާގެ އެދުމުެގ މަތިން (އ)  

ޚަރަދުގައި، އެންމެ ަފއިދާބޮޑު ގޮތެްއގަިއ މުދާ ިވއްކާލުުމގެ ބޭނުމުގައި، 

 މުދާ ވިއްކުން އިޢުލާންކުެރވިާދނެއެވެ.

މުދާ ވިްއކާލުމުގެ ނޯޓިްސ، ުމދާ ވިްއކާލުމަށް ކަނަޑއަޅާަފިއވާ ުދވަހުގެ  (ވ)  

(ތިރީސް) ދުވަހުެގ ކުރިން މުދާ ވިއްކާ ފަރާތުން  30

ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ނޯޓިސް ދަރަނިވެރިާޔއަށާިއ، 

އަރަނިވެރިާޔއަާށއި، މުދަލާގުޭޅގޮތުން ދަޢުވާެއއްކޮށްފަިއވާ ެއ ދަޢުވާެގ 

ޚަޞްމުންނަށާއި، މުދަލާގުޭޅގޮތުން ޙައްެޤްއ އޮތްކަމަށް  

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްަތކަށާއި، ގާނިޝީއަށް ފޮުނަވންވާނެެއވެ. 

    ނުމުގެ ުއސޫލުތަާކއި ނޯޓިހުަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު،ނޯޓިސް ދި

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

މުދާ ވިއްކާލުމަށް ކޯޓުން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާަފއިާވ  (މ)  

ގޮތާިއ، އެންމެ ދަށް އަާގއި، ވިްއކާލުމުގެ ަޝރުޠުތަކާމެދު 

           މަނުޖެހޭނަމަ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެފަރާތަްށ ހުށަހަޅައިހިތްހަ

އެ ޝަކުާވއަކާމެދު ނިންމާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން 

(ދިހައެއް)  10ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޝަކުާވ  ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދައިން ކޯޓަށް

ހުށަހެޅުނުނަމަވެސް، ކޯޓުން ައމުރެއް ނުކުރާނަމަ، ިވއްކާލުމުގެ އިޖުރާއަުތ 

 ކުރިއަްށގެންދަންވާނެެއވެ.

މުދާ ވިްއކާލުމުގެ މުޢާމަލާތެއްަގއި ކޯޓުން ޢަްއޔަންކުާރ ފަރާތުން  (ފ)  

ތަމްސީލުކުރާނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތެވެ. އެގޮތުން، ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގަިއ 

ގަނެިވއްކުުމގެ މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަކުރުމާއި، ސޮިއކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއްަގިއ 

 ސޮއިކުރުމާިއ، މުދަލުގެ ައގު ބަލައިގަންނާނީ އެފަރާތުންނެވެ.

ވިްއކާލުމަށް ނިންމާފައިވާ މުދަލަކީ ސެކިއުރިޓީެއއްނަމަ، އެފަދަ  (ދ)  

ގަާވއިދުަގިއ  ސެކިއުރިޓީ ިވއްކުމާބެހޭގޮތުްނ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހަމަތަކާއި ިއޖުރާއަތުތަކަށް ކޯޓުން ޢައްަޔންކޮށްފައިާވ 

 ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

މުދާ ވިްއކުމަށް އިޢުލާންކުރުަމށްފަހު، މުދާ ވިްއކާނުލެިވއްޖެނަމަ، މުދާ  (ތ)  

       ވިްއކުމުގެ އިޖުާރއަތު އިުތރު ދެ ފަހަރު ތަކުރާރުކުރަންވާނެެއވެ. 

އެ އިޖުރާއަތު ހިްނގާނީ، ެއކަމަށް އެއްބަްސވާ އަރަިނވެރިންގެ ޚަރަދުގަިއ، 

(ހައެއް) މަސްުދވަހުގެ ުމއްދަެތއް ކޮންމެ  6(ތިނެއް) މަސްުދވަހާއި  3

 އިޖުރާއަތެްއގެ ދެމެދުަގއި ހޭދަވާނެ ގޮެތއްގެމަތިންނެވެ.

އަރަިނވެރިންގެ މެުދގައި ބަހާީނ  ،މުދާ ވިއްކާލުމަށްފަހު ލިބޭ މުދަލުގެ ައގު  (ލ)  

 ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގަމަތިންނެވެ. 386މި ޤާނޫނުގެ 

މުދާ ވިއްކާލުުމގެ އިޖުރާއަުތ ނިންމުމަށްފަހު، އެކަމުގެ ތަފްޞީލުތައް  (ގ)  

ކޯޓުން ޢައްޔަންކޮށްަފއިވާ ފަާރތުން ރެކޯޑުކޮށް، މުދަލުގެ ައގު ކޯޓަްށ 

 އަދާކުރަންވާެނއެވެ.

މުދާ ގަތް ފަރާތުން ގަެނވިްއކުމުގެ އެއްބަްސވުމުަގއި ޮސއިކުރުަމށް ނުވަަތ  (ޏ)  

މުދަލާ ޙަވާލުވުމަށް ނުވަތަ މުދަލުގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ދެޮކޅުހަދާނަމަ، 

(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  10ގަނެިވއްކުން ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މުެރއް މުދާ ގަތް ފަރާތުގެ ގަނެިވއްކުުމގެ މުޢާމަލާތް ތަންފީޛުކުރުމުގެ އަ

މައްޗަށް ކުރުމަށް އެދި މުދާ ވިްއކާލުމަށް ކޯޓުން ޢައްޔަންުކރި ފަރާތުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ެއގޮުތން ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރަކީ، ަގނެވިއްކުުމެގ 

 މުޢާމަލާތް ފުރިހަމަވެފައިވާކަުމގެ ލިޔުމެްއގެ ގޮުތަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.

ވިއްކާލާފަިއވަނީ މުދަލުެގ ބާޒާރުގެ ައގާ ބަލާއިރު އެަކށީގެންނުާވ މުދާ  (ސ)  

އަަގކަށް ކަުމގައި ސާފުކޮށް ެއނގެން އޮތްނަމަ، ނުވަތަ މުދާ ވިްއކާލުމުެގ 

އިޖުރާއަތުތަާކ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާނަމަ އަދި އެ ިއޖުރާއަތުތަކާ 

ްތނަމަ، މުދާ ޚިލާފުވެފައިާވކަން މުދާ ވިއްާކލުމުގެ ކުރިން އެނގެން ނެ

ގަނެިވއްކުުމގެ މުޢާމަލާތް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަރަނިވެިރާޔއަށް ނުވަަތ 

 އަރަނިވެރިާޔއަށް ކޯޓަށް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ.
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(ވިހި) ދުވަހުގެ  20ވިްއކާލާފަިއވާ މުދާ ވިއްކި ތާރީޚުން ފެށިގެން  (ޑ)  

މުޢާމަލާތް ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ (ސ) ގެ ދަށުން ގަނެިވއްކުުމެގ 

 ބާޠިލުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ޑ) ގެ ދަށުން ގަނެވިްއކުމުގެ މުޢާމަލާތް ބާޠިލުކުރުމަށް  (ޒ)  

           (ފަނަރަ) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  15ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮެތއް ކަނަޑއަޅަންވާެނެއވެ.

 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްގެން ލިބޭ 

 ފައިސާ ބެހުން 

މުދާ ވިއްކާަލއިގެން ލިޭބ ފައިސާާއއި، ހިފަހައްޓާަފއިވާ ަފއިާސ  (ހ)  .386

 އަރަނިވެރިާޔއަށް ނުވަތަ އަރަިނވެރިންނަށް ބެހުމަކީ ކޯޓުގެ ިޒންމާއެކެވެ.

މުދާ ވިއްކާަލއިގެން ލިޭބ ފައިސާާއއި، ހިފަހައްޓާަފއިވާ ަފއިާސ   (ށ)  

ބަހަންޖެހެނީ ދެ އަރަނިވެރިެއްއ ނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ އަަރނިވެރިންގެ 

މެދުގައިނަމަ، އަރަނިވެރިްނެގ މެދުގައި ަފއިސާ ބަހާެނ ތަރުތީބު 

 ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުންނެވެ.

މުދާ ، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު (ނ)  

ާސއާިއ، ހިފަހައްޓާފަިއވާ ފަިއސާ ބަހާނީ ވިްއކާލަިއގެން ލިބޭ ފައި

 އަންނަނިވި ތަރުތީބުން އިސްަކންދީގެންނެވެ.

 ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ަފއިސާ؛  )1(   

 މުދާ ވިއްކާލުމަށް ކޮށްފަިއވާ ަޚރަދު؛  )2(   

 ރަހުނެއް ހިމެނޭ ދަޢުވާތައް؛  )3(   

 ރަހުނެއް ނުހިމެނޭ ދަޢުވާތައް.  )4(   

ވިއްކާލުމުގެ ޚަރަުދގެ ތެރޭގަިއ، މުދާ ވިއްކާލުމަށް ހިނގާފައިާވ މުދާ  (ރ)  

ޚަރަދާއި، ަފއިސާ ބެހުމުގެ ޚަަރދާއި، މުދާ ހިފެހެއްޓުުމގެ ޚަަރދާއި، މުދާ 

 ވިްއކާލުމަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަާރތުގެ ޚަރަދު ހިމެނެއެވެ.

           ދަރަނިވެރިޔާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ހިފަހައްޓާފައިވާ ޙާލަތުގަިއ، (ބ)  

   އެ އާމްދަނީައކީ ެއކި މުއްަދތުތަކުަގއި ދައްކަމުންދާ އާމްދަނީއެއްނަމަ،

އެ އާމްދަނީގެ ަފއިސާ މަދުެވެގން ކޮންމެ ތިން މަހަކުން އަރަނިވެރިޔާއަްށ 

ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. ނުވަތަ، އަރަނިވެިރޔާާއއި އޭާނ 
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އްދުމަށް އެ ފައިސާއަްށ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ޢާއިލާގެ އަާސސީ ބޭނުންތައް ފު

ބަރޯސާވާނަމަ، އެ ފައިސާ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ނުވަތަ ޮކންމެ މަހަކު 

 އަރަނިވެރިާޔއަށް ލިބޭނެ އިންިތޒާމް ކޯޓަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެެވ.

އަރަނިވެރިާޔއަށް ދަްއކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކައި ޚަލާޞްުކރުމަށްފަހު،  (ޅ)  

އަރަިނވެރިާޔއަށާއި ދަރަނިވެިރޔާައށް ކޯޓުން އެކަމުގެ ނޯޓިހެއް 

(ފަނަރަ)  15ދޭންވާނެއެެވ. އަދި އެ ނޯިޓްސ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، އެކަުމގެ ޝަކުާވއެއް އޮތްނަމަ އެފަރާތްތަކުން ކޯޓަްށ 

       ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޯކޓަށް ޝަކުވާ ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، އެ ޝަުކވާއާމެދު ކޯުޓން ގޮތެއް  (ފަނަރަ) 15

 ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ.

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށްގެން ލިބުުނ ފައިސާއިން އަރަިނވެރިންނަްށ ދޭންޖެހޭ  (ކ)  

ފައިސާާއއި، ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަުދ ދައްަކިއ 

ކޯޓުން ޚަލާޞްކުރުމަށްފަހު ބާކީާވ ފައިސާ ދަރަނިވެރިާޔާއ 

 ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ.

 

 ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން  -ތިންވަނަ ބައި 

 

ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހިމެނިފައިނުވާ 

 ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުން 

އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުުރން ލާޒިމުވާ  ،ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ނުހިމެނޭ ޙުކުމެއް (ހ)  .387

ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްިތޔާރުަގއި ތަންފީޛުކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ޙުކުމް ކޯޓު 

މެދުވެރިކޮށް ތަންފީޛުކުރާީނ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތް 

 ޖޫރިމަނާކޮށްގެންނެވެ.

ަވިކ  މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑަައޅާ ޖޫރިމަނާއަކީ ކަނޑަައޅާފައިވާ  (ށ)  

ޢަދަދެއްކަމުގަިއ ނުވަތަ ިއތުރުވަމުންދާ ޢަދަދެއްކަމުަގިއ ނުވަތަ 

ތަންފީޛުނުކުރާ ޙުކުމުގެ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ހިނގާ ޖޫރިމަނާއެްއގެ ގޮުތަގިއ 

 ކޯޓަށް ކަނަޑއެޅިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާ ހިނގަންފަށާނީ، ޖޫރިމަނާކުރުމަށް  (ނ)  

  ދަރަނިވެރިޔާއަށް ރައްދުކުރުމަށްފަހުެއވެ.ނިންމި ނިންމުން 
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     ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ނުހިމެނޭ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުނުކުރުމުެގ ސަބަބުން  (ރ)  

އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އަރަނިވެރިޔާ ކޯުޓގައި އެދެފިނަމަ، ޙުކުމުގަިއ 

ދަރަނިވެރިޔާ އަާދކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއވާ އިލްތިޒާމް ފައިސާއިްނ 

 އަުގކޮށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޯކޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ތިޒާުމ ފައިސާގެ ޢަދަެދއް ނުހިމެނޭ ޙުކުމެއްަގއި ހިމެނޭ މަިއގަނުޑ އިލް (ބ)  

، ތަންފީޛުކުރުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމެއް ކަމުަގއި ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު ކޯޓަށް ދަށްކުރެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ،  (ޅ)  

ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ހިމެނޭ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމަށް މި ބާބުގައި 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ އިޖުރާއަތުގެ ަދށުން އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ.

ޙުކުމާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުުރމަކީ ކޯުޓގެ ޙުރުމަތް ކެނުޑން ކަމުަގއި  (ކ)  

ބަލައި، އެ ކަމަށް ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅިފަިއވާ އަދަބެއް ަދރަނިވެރިާޔގެ 

 އް ނާޅަެއވެ.މައްޗަށް ކަނަޑއެޅުމަކަށް މި ާމއްދާ ހުރަހެ

 

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ކުރާ 

ޙުކުމް ފިޔަވައި އެހެން 

ޙުކުމެއްގައި ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި 

ނުހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް 

 ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ހިމެނުން 

 ،ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންަގއި ޯކޓުން ކުރާ ޙުކުމެއް ފިަޔވައި އެހެން ޙުކުމެްއގައި   .388

އެ މައްސަަލއިގެ ޚަޞްެމއްގެ ގޮތުަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފަިއާވ 

       އަމުރެއް ހިމެނޭނަމަ، އެ މައްސަލަިއގައި ހިމެނުނު ޚަޞްމެކޭ އެއްފަދައިން 

 އެ އަމުރެއް އެފަރާތުގެ މަްއޗަްށ ތަންފީޛުކުރެވޭނެެއވެ.

 

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންގައި ކުރާ 

އެހެން ޙުކުމްތައް  ޙުކުމް ފިޔަވައި 

 ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 

ފައިސާ ދެްއކުމަށް އަްނގައި ކުރާ ޙުކުމް ފިޔަަވއި އެހެން ޙުކުމްަތއް ތަންފީޛުކުރުމަށް   .389

ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮްށ، އެ ޙުކުމެއް ކުިރ 

 ކޯޓަކަެށވެ.

 

 ތެއްތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ޙުކުމްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ 

 

ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ކޮށްފަިއާވ ޙުކުމެއް، މި ބާބުގަިއވާ އުސޫލުތަާކ  (ހ)  .390 ޢާންމު މާއްދާތައް 

އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ބަލަިއގަނެ ތަންފީޛުުކރެވޭނެެއވެ. 
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ތަްނފީޛުކުރަން އަދި އެފަދަ ުޙކުމެއް ަބލައިގަންނަން ުނވަތަ 

އިޢުތިރާޟުކުރެވޭނީ ހަމައެކަިނ މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުެގ 

 މައްޗަށް ބިނާކޮށެެވ.

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކޮށްަފއިާވ ޙުކުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ބަލައިގަެނ  (ށ)  

ތަންފީޛުކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަެއއް ދިވެހިރާއްޭޖެގ އެްއވެްސ 

މައުޟޫީޢގޮތުން ނުބެލޭނެއެވެ. އެފަދަ މަްއސަލައެްއގަިއ ކޯޓެްއގައި 

ބެލެވޭނީ ހަމައެކަނި ިމ ބާބުގަިއ ބަޔާންކުާރ ސަބަބުތަްއ 

 ތަޠުބީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެެހން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކވެ.

އެ  އެ ުޙކުމަކީ ، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޙުކުމެއް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ބަލައިގަެނވޭނީ (ނ)  

ހުށަހެޅުނު ޤައުމުގަިއ ބާރު ހިނގާ ޙުކުމެއްނަމައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ 

ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛުކުެރވޭނީ، އެ ުޙކުމަކީ އެ ޤައުމުަގިއ 

 ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޙުކުމަކަށް ާވނަމައެވެ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙުކުަމކީ، މައްސަަލ ހުށަހެޅުނު  (ރ)  

ތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޙުކުމެއްނަމަ، ނުވަތަ އެ ޙުކުމް ޤައުމުަގއި އިސް

އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމަށް ޢާންމު އުސޫލުން އޮންނަ މުއްދަތު 

 ހަމަވެފައިނުވާނަމަ، އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން އިޢުތިރާޟުކުރެވިދާނެެއވެ.

ޤައުމެއްގެ މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ބޭރު  (ބ)  

ޙުކުމެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތަްނފީޛުކުރެވޭީނ، ެއ ޙުކުމުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ އިސްލާްމދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާުފާވ ކަމެއް 

 އެކުެލވިގެންުނވާ ނަމައެވެ.

 

ބަލައިގަނެ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ 

 ސަބަބުތައް 

ފުރިހަމަާވނަމަ، ބޭރު އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަުކގެ ެތރެއިން ޝަރުޠެއް  (ހ)  .391

ޤައުމެްއގެ ޙުކުމަކީ ިދވެިހރާއްޖޭަގއި ބަލަިއގަނެ ތަްނފީޛުކުރެވޭނެ 

 ޙުކުމެކެވެ.

އެފަރާތަކާ ދެޮކޅަށް ކޮށްަފއިާވ ޙުކުމް ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ   )1(   

ބަލައިގަތުމަށާއި ތަންފީުޛކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ރައްދާުވ 

         މައްސަލަ ހިނިގިއރުމީހާއަކީ، އެ ަޤއުމެްއގެ ކޯޓުަގއި 
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       އެ ޤައުެމއްަގއި ޢާންމުގޮެތއްަގއި ދިރިުއޅޭ މީހަކަށްެވފައި 

 އެ މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކަްށުވން؛

އެފަރާތަކާ ދެޮކޅަށް ކޮށްަފއިާވ ޙުކުމް ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ   )2(   

ބަލައިގަތުމަށާއި ތަންފީުޛކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ރައްދާުވ 

ރައްދު ދަޢުވާ ނުހިމެނޭގޮތުން، ޙުކުމް އެ މައްަޗށް މީހާއަކީ، 

 ބިނާވި ދަޢުވާ ހުށަހެޅި މީހާކަމަށްވުން؛

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގައި ހިނގި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަަކށް   )3(   

ވީއިރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޤައުމުަގއި ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް 

ުނވަތަ އެހެންެވްސ ނުވާގޮތަށް ގޮތްޕެއް، ުނވަތަ އޭޖެންސީއެއް 

  ތަނެއް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ިހންގަމުން ދިއުމާިއ، އަދި ޙުުކމް

އެ މަްއޗަށް ބިނާވި ދަުޢާވ އުފެދުނީ އެ ގޮތްޕެްއ، ުނވަތަ 

އޭޖެންސީއެއް ުނވަތަ އެހެްނެވސް ތަނަކުން ހިންގަމުން ދިޔަ 

 ޙަރަކާތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ކަމަްށުވން؛

ހިނގަމުން ދިޔައިރު، ދަޢުވާލިބޭ ޙުކުމް ކުރެވުނު މައްސަލަ   )4(   

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާްޞއަށް ސަރީހަ 

 ބަހުން އެއްބަސްވެަފއިވުްނ؛

އިޚްތިޞާޞްއާމެދު ނުވަތަ އިްޚތިޞާޞް ހިންގުމާމެދު ދަޢުވާލިބޭ   )5(   

ފަރާތުން ކުރާ އިޢުތިރާޟަީކ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޤަުއމުެގ 

ކާިމޔާބުނުވާނެ އިޢުތިރާެޟއްކަްނ އެނެގން ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

އޮތްޙާލަތުަގއި ފިޔަވަިއ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޤައުމުެގ 

ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިޚްތިާޞޞްއާމެދު އިޢުތިރާޟުކުރުމަށް އޮތް 

މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އިޢުތިރާޟުނުކޮށް، މައްސަލަ ހުށަެހޅުނު 

އުޫޟޢަށް ކޯޓުަގއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ މަ

 ؛ވާހަކަދެްއކުން

އެ ޙުކުމަކީ ކޮންޓްރެކްޓަކާ ުގޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމަާކ   )6(   

 ،ގުޭޅގޮތުން ކޮށްފައިވާ ުޙކުމަަކށްވެފައި، އެ ޙުކުމްކޮށްފަިއަވނީ

އަންނަނިވި ހަމަތަކުގެ މަތިން އެ އިލްތިޒާމު އަދާކުރި ުނވަަތ 
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ހުންނަ ކޯޓެްއަގިއ ކުރަންޖެހޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގައި 

 ކަމަށްވުން:

    i.  .ްދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުނ 

    ii.  ަތަން ކަނޑައަޅާަފއި ނެތް  ންޖެހޭއިލްތިޒާމު އަާދކުރ

ޙާލަތުގައި، އެ ކޮންޓްރެްކެޓއްގެ މަްއޗަށް ހިނގާނެ 

މިކަމުގެ އިސްތިްސނާއަކީ އެ މުޢާމަލާތުގަިއ (ޤާނޫނު. 

  ގެންގުޅެަފއިވާ ގޮތުން،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް 

އެ ޤައުމާ އެކަީށގެންާވވަރުެގ ގުޅުމެއް އޮތްކަން ެދއްކެން 

 )ނެތުމެވެ.

އެ ޙުކުމަކީ ނުއުފުލޭ މުދަލެއް ކުއްޔަށްދިނުމާުގޅޭގޮތުން ކޮށްަފއިާވ   )7(   

ޙުކުމަކަށްވެފަިއ، ޙުކުމްކުީރ ެއ މުދަލެއް ހުރި ޤައުމުގެ ކޯަޓުކން 

 ކަމަށްވުން؛

ޙުކުުމގަިއ، މަްއސަލަ ހުަށހެޅުނު ޤައުމުަގއި ހުރި ުނއުފުލޭ އެ   )8(   

މުދަލެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ޙައްަޤކާ ގުޅޭގޮތުން އޮތް ކޮންޓްރެްކަޓކާ 

ގުިޅގެން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިާޒމެއްގެ މައްސަަލިއގައި ދަޢުވާިލބޭ 

ކޮންޓްެރކްޓާުގޅޭ އެ ދަުޢވާ،  ،ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ނިންމާފައިވުާމއެކު 

 މުދަލެއްގެ މައްޗަްށ އޮތް ޙައްޤާބެހޭ ދަޢުވާއާެއުކ ނުއުފުލޭ

 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޮކށްފައިވުން؛

އެ ޙުކުމްކޮށްފަިއވަނީ މަރު، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ނުވަތަ   )9(   

މާއްދީގޮތުން މުދަލަށް ލިބޭ ެގްއލުން ނުވަތަ މުދާ ނެތިގެންދިުޔން 

އެއްަބސްވުމެްއގެ އިލްތިޒާމަަކްށ ފަދަ ކަމަކާ ުގޅިގެން އުފެދުނު 

ނުވާކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ކަމަށްވެފައި، އަދި އެފަދަ އަނިާޔެއްއ 

ނުވަތަ ސީދާ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުުނ 

ޤައުމުަގއި ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގުިޅެގން 

 ކަމަށްވުން؛

އެ ޙުކުމަކީ އަމިއްލަ އިޚްިތޔާރުަގއި އުފައްދަިއ، ލިޔުމުން   )10(   

ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ ޓްރަސްޓެްއެގ ޞައްޙަކަމާއި، އުފެއްދި ގޮާތއި، 
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އެއިން ކުރާ އަސަރުތަާކިއ، އެ ބެލެހެއްޓުން ނުަވތަ 

އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު  ،ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ޙުކުމަކަށްވުާމއި

މަކީ އެ ޤައުެމއްގެ ކޯޓުަތކުަގިއ އިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޤައު

އެ ޓްރަސްޓަކާމެދު އުފެދޭ ޚިލާފުތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޓްރަސްޓުެގ 

މުސްތަނަދުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއވާ ޤައުމަށްވުން ނުވަތަ މަްއސަލަ 

ހުށަހެޅުނުއިރު، މައްސަލަ ހުށަެހޅުނު ޤައުމަކީ ޓްަރސްޓު ހިންަގން 

ތަ ނުސީދާކޮްށ ޓްރަސްޓުގެ މުސްތަނަދުގަިއ ސީދާކޮށް ނުވަ

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ މައިގަނޑު ތަން ހުންނަ ޤައުމަށްވުން؛

ރައްދު ދަޢުވާ އުފެދިގެން އައީ ދަޢުާވވެސް ބިާނވެގެްނާވ   )11(   

މުޢާމަލާތް ނުވަތަ ހާދިސާގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާނަމަ، ރައްުދ 

ދަޢުވާކުރި ފަރާތަށް ފަހިވާގޮަތށް އެ ޙުކުމް ނިންމާފައި އޮތް 

ނުވަތަ ރައްުދ ދަޢުވާ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެން މިންވަރަށް؛ 

ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު 

ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނޮކށްފައިވާނަމަ، ރައްދު ދަޢުވާުކރި 

         ފަރާތާ ދެކޮޅަށް އެ ޙުކުމް ނިންމާފައި އޮތް މިންވަރަށް

 އެ ޙުކުމުަގއި ރައްދު ދަޢުާވއާެމދު ގޮތެއް ކަނަޑއަޅާަފއިވުްނ؛

އެ ޙުކުމް ކުރި ޯކޓަކީ ވިޔަފާިރވެރިންގެ ަހއިސިްއޔަުތން   )12(   

ދެފަރާތަކުން ވެފަިއވާ އެއްބަްސވުމެްއގަިއ، މަްއސަލަ 

ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެ ހަމައެކަނި ކޯޓުގެ ގޮތުަގއި ދެފަރާތުން 

 އެއްބަސްިވ ކޯޓު ކަމަށްވުން؛ސަރީހަ ޢިބާރާތުން 

އެ ޙުކުމަކީ އިފްލާސްކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ނެރެފަިއާވ   )13(   

ޙުކުމަކަށްވެފަިއ، އެ ުޙކުމްކޮށްފައިވަނީ ދަރަިނވެރިާޔގެ މަިއގަނުޑ 

މަޞްލަޙަތުތަކުގެ މަރުަކުޒ ހުރި ޤައުމަށް ނިްސބަތްވާ 

 ކޯޓަކުންކަމަްށވުން.

) ވަނަ ނަންބަރު ހިނގާނީ ހަމައެކަނި 10( މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ށ)  

ޓްރަސްޓުގެ ގުޅުމަކުން ބަނދެވިފަިއވާ ދެ ފަރާތެއްގެ މެުދގައި އޮްތ 

 ޓްރަސްޓެްއގެ އެތެޭރގެ ކަންކަާމ ގުޭޅގޮތުން ކުރާ ޙުކުމްތަކަެށެވ.
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ބަލައިގަތުމަށާއި ތަންފީޛުކުރަްނ އެދެނީ މުދާ ވިއްކުމުގެ ުނަވތަ ޚިދުމަތް  (ނ)  

އެއްބަްސވުމަކާ ގުޭޅ ކަމެއްަގއި މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ހޯދުމުގެ 

ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ކަމަށްވާނަމަ، ނުވަތަ މުވަްއޒަފެްއގެ ވަޒީާފއާބެހޭ 

    ކޮންޓްރެކްޓަާކގުޅޭ ކަެމއްަގއި އެ މުވަްއޒަފަކާ ދެކޮޅަށް ަކމަށްވާނަމަ،

) ަވނަ ނަންބަރަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ލިޔުމުން 4މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

   ނުވަތަ އަނގަބަހުން ކޯޓުަގިއ ރުހުން ދީފައިވާނަމައެވެ. ެއ ޙާލަތުގައި

) ވަނަ ނަންބަރަށް 6) ވަނަ ނަންބަރު އަދި (5މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (

 ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެެއވެ.

ޙުކުމްކުރެވުނު ަޤއުމުަގއި ހުރި ދަރަނިވެރިޔާގެ ިވޔަފާރީގެ ގޮތްެޕއް، ުނވަަތ  (ރ)  

         އޭޖެންސީއެއް ނުވަތަ އެެހންވެސް ތަނެއް ހިމެނޭގޮތުން، ހަމަ 

އެ ދަރަނިވެިރޔާއާ ުގޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އިފްާލސްކުރުމުެގ 

) ވަަނ 13މާއްދާގެ (ހ) ެގ (މައްސަލަެއއް ހިންގަން ފަށައިިފނަމަ، މި 

 ނަންބަރަށް ޢަމަލެއްނުކުރެވޭނެެއވެ.

) ަވނަ ނަންބަރުގައި އެފަދައިން ަބޔާންކޮށްފަިއ 1މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ބ)  

ވީނަމަވެްސ، ނުއުފުލޭ މުދަލާ ގުޭޅގޮތުން އޮތް ޙައްެޤއްގެ ަމއްޗަށް ކުާރ 

ހުށަހެޅުނު ޙުކުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛުކުރެވޭނީ މައްސަަލ 

 ޤައުމުަގއި އެ މުދަލެއް ހުރި ޙާލަތުގައި އެކަންޏެވެ.

 

ޙުކުމް ޤަބޫލުކޮށް ތަންފީޛުކުރުމަށް 

 އިޢުތިރާޟުކުރުން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބޭުރ ޤައުމެއްެގ  (ހ)  .392

ޙުކުމެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ ބަލައިގަނެ ތަްނފީޛުކުރަން 

 އިޢުތިރާޟުކުރެވިދާެނއެވެ.

ދަޢުވާގެ ބަޔާން ހިމެނޭގޮތުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކުރި   )1(   

ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ ެއނޫންވެސް ދަޢުާވ ހުށަހެޅުމަށް 

 -ބޭނުންކުރެވުނު ލިޔުމެއް:

    i.   ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުެތއްަގިއ        

އެ ލިޔުންތައް ލިބިފައިނުވުާމއި، ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުްނ 

        ދަޢުވާއާ ގުިޅގެން ދިފާޢު ހުށަހެޅިފައިނުވުން؛ 
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(މި ޙާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތަކުެގ 

ދަށުން އެ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރި ގޮތާމެދު ސުވާލު 

ން އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިިބދީފައިވީނަމަވެްސ، ެއކަ

ކުރުމުގެ ބަދަލުަގއި ދަޢުާވ ރަްއދުވާ ފަރާތުން ދަޢުވާއިްނ 

ދިފާޢުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިައށް ގެންގޮސްފައި ޮއވެގެްނ 

 ނުވާނެެއވެ.) ނުވަތަ 

    ii.   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ

ޢަމަލުކުރާ މައިގަނޑު ުއސޫުލތަކާ ޚިލާފަށް އެ ލިޔުމެއް 

 ރައްދުކޮށްފަިއވުން.

 ޙުކުމް ނެރެފައިވަނީ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާަލިއގެންކަމަށްވުން؛  )2(   

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަީކ މައުޟޫޢީގޮތުން ނުވަތަ   )3(   

އިޖުރާީއގޮތުންވެސް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޢާންމު ސިާޔސަތާ 

 ؛ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފުކަމަކަްށުވން

މައްސަލައަީކ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގައި ބެލުނު   )4(   

އެއްބަްސވުމެއް ުނވަތަ ޓްރަްސޓް އިންސްޓްރޫމަންޓެްއގެ ދަށުން 

އުފެދޭ ޚިލާފުތައް ޙައްލުކުރުަމށްޓަކައި ެއއްބަްސވެފަިއވާ ޮގތާ 

ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ޤައުމު ފިޔަަވއި އެހެން ޤައުމެްއެގ 

ކޯޓުަގއި ބެލުމަށް ޚާއްަޞ އިޚްތިޞާޞްެއއް ދީފަިއާވ 

 ކަްށވުން؛މައްސަލައަ

އެ ޙުކުމަކީ، ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ ދެފަރާތުގެ މެދުގައި ހިނގާފައިާވ   )5(   

ޚިލާފަކާ ގުިޅގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުަމކާ 

 ފުށުއެރުންހުރި ޙުކުމަކަށްވުން؛ ނުވަތަ

ފުރަތަމަ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ޙުުކމް   )6(   

ޤަބޫލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ޙުކުމެްއ 

   ކަމުގަިއވާ ޙާލަތުަގއި، އެ ޙުކުމަކީ އެ ޙުކުމުގެ ކުރިން ހަމަ 

އެ މައުޟޫޢުަގއި އެ ޚަޞްުމންގެ މެދުގައި ކޮށްފަިއވާ ޙުުކމަކާ 

 ށްވުން.ފުށުއެރުން ހުރި ޙުކުމަކަ
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އެއް ޚަޞްމުންތަެކއްގެ މެދުަގއި ހަމަ އެ މައުޟޫޢުގައި ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ  (ށ)  

މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅި ހިނގަުމންދާނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުަގއި ބޭރު 

ޤައުމެްއގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ތަންފީޛުކުރަން 

 އިޢުތިރާޟުކުރެވިދާެނއެވެ.

ޤައުމުެގ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިްނ މައްސަލަ ބޭރު   )1(   

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅިފައިވުން؛ އަދި 

ެގ  ]ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް[މި ޤާނޫނުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބު   )2(   

ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިޚްތިާޞޞް 

 ލިބިފައިވުން.

 

ޙަޤީޤަތުގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ލިބިނުދެވޭ ގޮތަްށ ޚަޞްމަކަށް  (ހ)  .393 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު 

ކޯޓުން މަޢުނަވީ ބަދަލު ނަގައިީދފައިވާ ޙާލަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން، ޙުކުމަކުން 

ބަދަލުދިނުމަށް އަންގާފައިވާނަމަ އެ މިންވަރަށް ޤަބޫލުކޮށް ތަންފީޛުކުރަްނ 

 ދެކޮޅު ހެދިދާނެއެވެ.

ަޚރަދުތައް ހޯދޭނެ ކަމާމެދު ނުވަތަ ހޯދޭނެ  މައްސަލަިއގައި ހިނގާަފއިވާ (ށ)  

މިންވަރާމެދު މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން ބަލާފަިއވާ ިމންގަނޑަށް، 

 ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދެވޭ ކޯޓުްނ ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

 

ބޭރު ޤައުމެްއގައި ކޮށްފަިއވާ ޙުކުެމއް ޤަބޫލުކުރުމަްށ ނުވަތަ  (ހ)  .394 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޚަޞްމަކު އަންނަނިވި ލިޔުންތައް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޙުކުމުގެ ފުރިހަމަ އަދި އަސްާލ އެްއގޮތްކަމަށް ކަށަވަުރކޮށްފަިއާވ   )1(   

 ކޮޕީއެްއ؛

އެ ޙުކުމަކީ ޣައިރު ޙާިޟރުގައި ކޮށްަފއިވާ ުޙކުމެއްަނމަ،   )2(   

ިލޔުންތައް ރައްދުކުިރަކން ޙާޟިރުނުވި ޚަޞްމަށް ދަޢުވާއާގުޅޭ 

އަންަގއިދޭނެ ލިޔުމެްއގެ ައސްލު ނުވަތަ ކަަށވަރުކޮށްަފއިާވ 

 ކޮޕީއެްއ؛
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، އެ ޙުކުމަީކ މައްސަލަ ހުށަހެުޅނު ޤައުމުަގއި ޭއގެ ބާރު ހިނގާ  )3(   

ނުވަތަ ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ޙުކުެމއްކަން އަންަގއިދިނުމަށް ކޮންމެހެން 

 ބޭނުންވާނެ ލިޔުންތައް.

ތަންފީޛުކުރަން ހުށަހެޅޭ ކޯޓަކުން މި ބާބުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަްއ  (ށ)  

ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ެއ ޙުކުމަކުން ޖާގަނުދޭނަމަ، ކޮންމެހެން 

 ބޭނުންވާނެ އެހެން ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކޯޓަކަށް އެްނިގދާނެއެވެ.

ދިވެހި ބަހުން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލިޔުންތައް ހުރީ  (ނ)  

ކަމުގައިުނވާނަމަ، އެ ިލޔުމާެއކު ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެއް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުން ނުވަތަ ކޯޓުން ެއނޫންގޮތަކަށް 

ސަރިޓފައިކޮށްފަިއވާ އިނގިރޭސި ތަުރޖަމާ ކޯޓުން ، ލާޒިމުނުކުރާހާހިނދަކު

 ހެއްނާޅަެއވެ.ޤަބޫލުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަ 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާައތެއް ތަންފީޛުކުރުުމގަިއ، ަރއްާކތެރިކަމުެގ  (ރ)  

ފިޔަވަޅުަތއް ހިމެނޭގޮތުން ޚަޞްމަކަށް ވަގުތީ ފިަޔވަޅު ނުވަތަ ަވގުތީ 

ފަރުވާއަށް އެދެވިދާެނއެވެ. މިޮގތަށް އެދެފިނަމަ ކޯޓުން އެންމެ ފުރަތަމަ 

 ފިަޔަވޅުތަކާ މެދުގަެއވެ.ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ އެ 

 

 އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓު 

 

މި ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފަްށ ކަނޑައަޅާަފއިވާ އުސޫލުތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، ބޭރު   .395

ޤައުމުގެ ޙުކުެމއް ދިވެހިރާއްޭޖގައި ބަަލއިގަނެ ތަންފީުޛކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

އިޚްތިޞާޞް ުފރަތަމަ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޚާއްޞަ 

 ލިބިގެންވަނީ ިސވިލް ކޯޓަެށވެ.

 

އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ބަލައިގަނެ 

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ 

ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާއަށް ލިޔުން 

 ރައްދުކުރުން 

މި މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ބޭރު ޤައުމުގެ ޙުކުމެްއ ބަލައިގަެނ  (ހ)  .396

(ދޭއް)  2އެދޭނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާތާ ތަންފީޛުކުރަން 

އެމީހަާކ ދެކޮޅަށް ބަަލއިގަެނ ތަންފީޛުކުރުމުެގ  ،ދުވަހުގެ ތެޭރގައި 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ މީހާައށް އެ ހުށަހެޅުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ަރްއކާތެރިކަމުެގ  394މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ފިޔަވަޅުަތއް ހިމެނޭގޮތުން އެޭޅ ވަގުތީ ފިަޔވަަޅކަށް ނުވަތަ ަވގުތީ ފަރުާވ 
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އަކަށް އެދިފަިއވާނަމަ، އެފަދަ ރައްކާތެރިކަުމގެ ފިަޔވަޅުަތއް ިހމެނޭގޮތުން 

ޓުން ގޮެތްއ ނިންމާތާ އެޅޭ ަވގުތީ ފިޔަވަޅު ުނވަތަ ަވގުތީ ފަރުވާއާމެދު ކޯ

ބޭރު ޤައުމެްއގެ ުޙކުމް ތަްނފީޛުކުރުމުެގ  ،(ދޭއް) ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި 2

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ  ފަރާތަށް، ބަލައިގަެނ 

 ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 

ބޭރު ޤައުމުގައި ހިނގި 

ޚަޞްމަކަށް ނުވާ މައްސަލައިގެ 

 މީހާއަށް އޮތް ޙައްޤުތައް 

އެހެން ނަމަވެސް، ބޭރު  ،ބޭރު ޤައުމުގައި ހިނގި ަމއްަސލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ުނވާ  .397

ޤައުމުގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ބަލައިގަނެ ތަންފީޛުކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން 

ުކން، އެފަދަ ޙުކުމެްއ އެފަރާތެްއގެ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާނެ ފަރާތްތަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤަބޫލުކޮށް ތަންފީޛުކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުޮކށް ސިވިލް ކޯޓަްށ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 

 ހަވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން 

 

 ސައުރަތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

 

 ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުމާއި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން  -އެއްވަނަ ބައި

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހުަށހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ތަްއޔާުރކުރުމުގަިއ،  (ހ)  .398 ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުން 

ކޯޓުްނ ކަނޑައަާޅ  ،ކޯޓުން އެނޫންގޮތަކަށް އަންގާފައިުނވާހާހިނދަކު

ނަމޫނާއަކާ ެއްއގޮތަށް ެއ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާ ޚަޞްަމކަށް ނުވަަތ 

 ފަރާތަކަށް އެ ލިޔެިކޔުން ތައްާޔރުކުރެވިދާނެެއވެ.

 

، ލިޔެފައި ހުރި އެއްެޗއް ކިޔަްނ ނޭނގޭގޮތަށް ހުންނަ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  (ށ)  

ހުއްދަނެތި ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ލިޔެކިޔުންަތކާިއ، އެނޫންވެްސ 

ސަބަބުތަކަށްޓަކަިއ ކޯޓަްށ ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ ިލޔެކިޔުންަތއް 
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ބަލައިނުގަތުމަށް ކޯޓަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރަކަށް މި މާއްދާއިްނ އެްއވެްސ 

 ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

ލިޔުމެްއގައި ޮސއިކޮްށފައި އޮތުްނ މި ޤާނޫނުގެ އެއްެވސް މާއްދާއަކުން  (ނ)  

ލާޒިމުކޮށްފަިއވާނަމަ، ކޮމްޕިއުޓަރަކުން ޕްރިންޓުކޮށްގެްނ ނުވަތަ 

އެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯިނކް ގޮތަކުން ޮސއިކޮށްަފއިވާނަމަ، ބުނެވިދިަޔ 

 ބޭނުމަށްޓަކައި ފުދޭނެއެވެ.

 

ތެދުކަމަށް ބުނެ ދޭ ބަޔާނަކުން 

 ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

އަންނަނިވި ލިޔުންތަަކކީ، ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާނަކުން  (ހ)  .399

 ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ލިޔުންތަެކކެވެ.

 

 ؛ދަޢުވާފޯމާއި، ދަޢުާވގެ ދިފާޢާއި، ރައްދު ދަޢުވާާއއި އިތުރު ދަޢުވާ  )1(   

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކަްށ   )2(   

 ަޖވާބު؛ތަބާވުމަށް ތައްޔާރުކުރާ 

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާްނ؛  )3(   

ދަޢުވާކުރުމުގެ ާޚއްަޞ އިޖުާރއަތެއް މެުދވެރިކޮށް ހުށަހަޅާަފއިާވ   )4(   

 ދަޢުވާއެއް ަރއްދުވެަފއިވާ ކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާން؛

 ލިޔުންތައް ޙަވާުލކޮށްފައިވާ ކަަމށް ބުނެ ދޭ ބަޔާން؛ އަދި  )5(   

ަކށަވަރުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާނަކުން   )6(   

ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ލާޒިމުކުރާ މިނޫންވެސް އެހެން 

 ލިޔުންތައް.

 

ދަޢުވާފޯމާއި، ދަޢުާވެގ ދިފާޢާއި، ަރއްދު ދަޢުާވާއއި އިތުރު ދަޢުވާެއްއ  (ށ)  

އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ، ތެދުކަަމށްބުނެ ދޭ ބަޔާނަކުން އެ ިއޞްލާޙުތައް 

 ކަށަވަރުކުރަްނވާނެެއވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމުގެ ނޯޓިސް ދޭއިރު، ެއ ނޯޓިހުގައި  (ނ)  

      ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ހެކީގެ ގޮުތގައި ބަރޯސާވާްނ އެދޭނަމަ،

  އެ ހުށަހެޅުމުގެ ނޯޓިސް ދިން ފަރާތުން ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާނަކުން 

 ރުކުރަންވާެނއެވެ.އެ ނޯޓިސް ކަަށވަ
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މި މާއްދާގެ (ބ) އަށް ިރޢާޔަތްކޮށް، ތެދުކަމަށްބުނެ ޭދ ބަޔާނަީކ  (ރ)  

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުންދޭ ބަާޔނެކެވެ.

 

 ލިޔުން ހުށަހަޅާ ޚަޞްމެއް؛  )1(   

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާާނ ގުުޅވަިއގެންނަމަ، އެ ބަޔާން ދޭ   )2(   

 ނުވަތަ ؛ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް

ލިޔުމެއް ޙަވާުލކޮށްފަިއވާ ކަމަށްބުނެ ދޭ ސެޓްފިކެަޓކާ   )3(   

 ގުުޅވަިއގެންނަމަ، އެ ސެޓްިފެކޓުގައި ޮސއިކުރާ މީހާ.

ޚަޞްމަކު މައްސަަލއެއް ުކރިއަށްގެންދަނީ އެފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ  (ބ)  

ބެލެނިވެރިއަާކއެކު ކަމަްށވާނަމަ، ދަޢުވާފޯމާއި، ދަޢުވާގެ ދިފާޢާއި، ރައްދު 

ދަޢުވާއާއި އިތުރު ދަޢުާވއެްއ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއްގެ ނޯޓިހާ ގުޅިގެްނ 

ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާނަކީ އޭގައިވާ ވާޤިޢާތަކުގެ ތެދުކަން އެ ބެލެނިވެރިާޔ 

 ޤަބޫލުކުރާ ބަޔާނެއް ކަުމގައި ެބލޭނެއެވެ.

ދަޢުވާފޯމާއި، ދަޢުވާެގ ، ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާނުގަިއ ސޮއިކުރާނީ (ޅ)  

ޢާއި، ރައްދު ދަޢުވާއާިއ އިތުރު ދަޢުވާއެއް ނުވަަތ ހުށަހެޅުމަކާ ދިފާ

ގުޭޅގޮތުން އެ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރާ ބެލެނިވެރިަޔުކ 

ނުވަތަ އެ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އެ ބެލެނިވެރިއަކު ޤާނޫނީގޮތުން ަތމްސީލުކުރާ 

 ފަރާތަކުންނެވެ.

ގުޅުވަިއގެންނަމަ، ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނާ  (ކ)  

 އެ ބަާޔން ދޭ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެވެ.، ބަޔާނުގައި ސޮިއކުރާނީ

ލިޔުމެއް ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާން އެ ލިޔުމެްއގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭނަމަ،  (އ)  

ބަޔާނުގަިއ ކަަށވަރުކަންދޭ ލިުޔމަކީ ކޮބަިއކަން އެނގޭނެގޮތަްށ ސާފުކޮްށ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން 

 ކަށަވަރުނުކުރުން 

ދަޢުވާފޯމާއި، ދަޢުާވެގ ދިފާޢާއި، ަރއްދު ދަޢުާވާއއި އިތުރު ދަޢުވާެއްއ  (ހ)  .400

ކޯޓަްށ ، ޚަޞްމަކު ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާނަކުން ކަށަވަުރކޮށްދީފައިނުާވނަމަ

 އެ ލިޔެިކޔުން ބާޠިލުކުރެވިދާެނއެވެ.
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މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ދަޢުވާފޯމާއި، ދަޢުވާގެ ދިފާޢާއި، ރައްުދ މި  (ށ)  

ދަޢުވާއާއި އިތުރު ދަޢުވާ ކޯުޓން ބާޠިލުނުކުރާހާ ހިނދަކު އެ ލިޔެކިޔުްނ 

 ޞައްޙަގޮުތަގއި ދެމިއޮންނާނެެއވެ.

ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން މައްސަލައިގެ ލިޔެކިޔުްނ  (ނ)  

 މުގެ އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެެއވެ.ބާޠިލުކޮށްދިނު

 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާން 

 ކަށަވަރުނުކުރުން 

ތެދުކަމަށްބުނެ ދޭ ބަޔާނަކުން އެ ހެކީެގ ބަޔާނުގެ ތެދުކަން ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއް  .401

އެ ބަޔާން ހެކީގެ ގޮުތގައި ބަލައިުނގަނެވޭނެކަމަށް ކޯޓަށް ، ކަށަވަރުކޮށްދީަފއިނުވާނަމަ

 ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

 

ލިޔުމެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް 

ލާޒިމުކުރުމަށް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ 

 ބާރު 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިްނ އެްއވެްސ  401މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .402

ފަރާތަކުން ލިޔުމެއް ކަށަވަރުޮކށްފައިނުވާނަމަ، އެ ލިޔުމެްއެގ ތެދުކަން 

 ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންެވެއެވ.ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އަމުރުކުުރމުގެ 

ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ލިޔުމެއް  (ށ)  

 ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގެ އަމުރަަކށް އެދެވިދާނެެއވެ.

 

 ކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުގައި 

 ސިއްކަ ޖެހުން 

 އެ ލިޔުމުަގއި ކޯުޓން ސިއްކަ ، އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ދޫކުރުުމގެ ކުރިން (ހ)  .403

 ޖަހަންވާނެއެވެ.

 

 ޙުކުމް؛  )1(   

 ؛ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު  )2(   

މި ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން ސިއްކަ ޖެހުމަށް ކޯަޓށް   )3(   

 ލާޒިމުކުރާ އެނޫން އެހެން ކޮްނމެ ލިޔުމެއް.

 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެްއެގ ޒަރީާއއިން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަްށވެްސ  (ށ)  

 ލިޔުމެއްަގއި ކޯޓުން ިސއްކަ ެޖހިދާނެއެވެ.

 

ކޯޓުގެ ިސއްކަ ޖަހާފަިއވާ ލިުޔމެއް އިތުރު ހެއްެކއް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި  (ނ)  

 ހެކީގެ ގޮުތަގއި ކޯޓަށް ބަލަިއަގނެވޭނެެއވެ.
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ކޯޓުން އެނޫންގޮަތކަށް ކަނަޑނާޅާހާހިނދަކު، މައްސަލައަާކ ގުޭޅގޮތުްނ  (ހ)  .404 ފޯމުތައް 

ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ ފޯމުތައް އެ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުމުގަިއ 

 ބޭނުންކުރެވޭނެެއވެ.

 

ވަކި ކަމަކާ ގުިޅގެން ުއފެދޭ ޙާލަތެއްގައި ފޯމަށް ބަދަލެއް  (ށ)  

 ގެންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް އެ ބަދަލެއް ގެެނވިދާނެެއވެ.

 

ފޮނުވަން ކޯޓުން މި ޤާނޫނުގައި ޚަޞްމުންނަށް ފޯމެއް  (ނ)  

ލާޒިމުކޮށްފަިއވާނަމަ، ަވިކ ކަމަކާ ގުިޅގެން ފޯމަށް ބަދަލެއް 

ގެންނަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ، އެ ފޯމެއް ފޮނުވަްނާވނީ އެްއވެްސ 

އުނިއިތުރެްއ ގެަނއުމަކާ ނުަލއެވެ. އަދި އެފަދަ އުިނއިތުރެއް ގެެނވޭީނ 

 ހަމައެކަނި ކޯޓަށެވެ.

 

ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ަޢއްަޔންކޮށްފައިނުާވ ޚަޞްމަކު  (ރ)  

ޙާލަތެއްަގއި، ކޯޓަށް ހުށަެހޅުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ ފޯމުތައް 

 ފުރުމަށް ކޯޓުން ޚަޞްމުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާެނއެވެ.

 

މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ލިޔުންތައް -އީ 

 ހުށަހެޅުމާއި މުޢާމަލާތްކުރުން 

މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ކޯޓުްނ ޚަޞްމުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގަާއއި، ދަޢުވާފޯމު   .405

ހުށަހެޅުމާއި، ކޯޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ލިޔެކިުޔންތައް ފޮނުވުމާއި، 

މެއިލް މެދުވެރިކޮށް -އީ  ،މައްސަލަާއގުޅޭ އެންމެހައި ިލޔެކިޔުންަތއް ފޮނުވުމުަގއި

 ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ.ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ކޯޓުތަކުްނ 

 

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމާއި 

ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް 

 ކުރުން 

ކޯޓަށް ދަޢުވާއާއި ދަޢުާވއާުގޭޅ ލިޔެކިޔުމާއި އެނޫންެވސް ލިޔެކިޔުންަތއް  (ހ)  .406

 ހުށަހަޅާނީ، އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަެށވެ.

 

 ސީދާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން؛  )1(   

 މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެުޅން؛-އީ  )2(   

 އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިްނގ ޚިުދމަތް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން.  )3(   

ދަޢުވާފޯމާއި ކޯޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ލިޔެިކޔުން މި މާއްދާެގ  (ށ)  

(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން ގޮަތކަށް ފޮނުވުމަށްޓަކަިއ 
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ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމުތައް، ކޯޓުތަުކަގއި ޤާއިމުކޮށްފަިއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ މައްސަލަައކާ ގުޅިެގން ކޯޓުން  (ނ)  

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމުންނާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި، މި މާއްާދގެ (ހ) ެގ 

ބަރުގެ ިނޔަލަށް ހުރި ) ވަނަ ނަނ3ް) ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިެގން (1(

ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާްނކުރާ ަވސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ުމޢާމަލާތްތައް 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑަެއޅިގެްނ އެހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ،  (ރ)  

   ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާިއ ނޯޓިސް،

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަުކގެ ތެެރިއން ގޮތަކަްށ 

ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ ފޮނުވުމުން، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އެ އިޖުރާއަެތްއ 

 ފުރިހަމަކުރެވުނީ ކަމުގައި ބަަލންވާނެެއވެ.

 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ 

 ޚިދުމަތް 

ިއޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ކޯޓެްއގަިއ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ  (ހ)  .407

 އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިްނގ ޚިުދމަތެއް ޤާއިމުކުރަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނުކރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ަފއިލިންގ ޚިދުމަތަކީ،   (ށ)  

ކޯޓުތަކަށް ދަޢުާވއާއި މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމުގައާިއ، ކޯަޓށް ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގައާިއ، ކޯުޓގައި ިހނގަމުންދާ އެނޫންވެސް 

މައްސަލަެއއްަގއި ޚަޞްމުންެގ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި 

ލިޔެކިޔުންތަްއ ހުށަހެޅުމުގަާއއި، ކޯޓުެގ ފަރާތުން ޚަޞްމުންނަށް 

ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަާކއި އަމުރާއި ނޯޓިސް ފޮނުވުމުގަިއ 

 ނެ އިލެކްޓްރޯިނކް ނިޒާމެއް ކަމުަގއި ވާންވާނެެއވެ.ބޭނުންކުރެވޭ

         މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިްނގ ޚިދުމަތަކީ، (ނ)  

އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއ 

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅޭ ޚިދުމަތެއް ކަުމގަިއާވންވާނެެއވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުަވތަ ކަމާބެހޭ  (ރ)  

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ ިލޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ލިޔުމުގަިއ ސޮއިކޮްށ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
279 

އަދި/ނުވަތަ އިނިގިީލގެ ނިޝާން އެ ލިޔުމުަގއި ޖެހުމަށްފަހުގަިއ 

ަގިއ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ކަމުގަިއވީނަމަވެްސ، އެފަދަ ލިޔުމެއް

ސޮއިކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން އެ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ އިެލކްޓްރޯނިްކ 

ފައިލިންގ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އަދި މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކުރާ 

ފަދައިން ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް 

ުހށަހަޅާފައިާވ ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ލިޔުމަކީ އޭނާގެ ފަރާތުން ޮސއިކޮށް 

 ލިޔުމެއްކަމުަގއި ބަލަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކަށް ލިޔެކިޔުްނ  (ބ)  

ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ އުސޫލުތައް ކޯުޓގެ ގަާވއިދުަގިއ 

ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. އެގޮތުްނ، އެ ގަާވއިދުަގއި އަންނަިނިވ ކަންކަން 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް ަފއިލިންގ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ޯކޓަށް ލިެޔކިުޔން   )1(   

ފޮނުވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަުކރަންޖެހޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގުޭޅ 

 ކަންކަން؛

 ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުން ބަަލއިގަންަނން ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގުތުތަްއ؛  )2(   

 ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތުަތއް؛ކޯޓުން ލިޔެކިޔުން ފޮނުވުމަށް   )3(   

ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުނީކަމުގައި ނުވަތަ ފޮނުވުނީ ކަމުަގިއ   )4(   

 ބަލާނެ ޙާލަތްތަކާއި ަވގުތުތައް؛

 ފީއާ ގުޅޭ ކަްނކަން.  )5(   

 

 ދަޢުވާއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުން  -ދެވަނަ ބައި 

 

 ދަޢުވާ ފޯމު ފިޔަވައި އެހެން 

ލިޔުންތައް ރައްދުކުރުމުގެ 

 އިޖުރާއަތު 

މައްސަލަާއގުޅޭ ލިޔުންަތއް ރަްއދުކުރުމަށްޓަކައި، އެފަރާތަކަށް ލިޔުންތަްއ  (ހ)  .408

ރައްދުކުރެވޭނެ އެޑްރެެހއް މައްސަލަެއއްގެ ކޮންމެ ޚަޞްމަކުވެްސ 

 ދޭންވާނެއެެވ.

 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާާހ ހިނދަކު،  (ށ)  

ޚަޞްމަކަށް ލިޔެކިޔުން ރައްުދކުރާ އެޑްރެސް ވާްނވާނީ، ަރއްދުކުރެޭވ 
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      ނުވަތަ  ޚަޞްމުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުްނެގ އޮފީސް ހުންނަ އެޑްރެހަެށވެ.

ޞްމަކު އެ ޚަޞްމަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ެއ ޚަ

 ޢާންމު ގޮތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ުނވަތަ ިވޔަފާރި ހިންގާ އެޑްރެަހށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތް ފިޔަވައި އެނޫްނ  (ނ)  

ޙާލަތެއްަގއިނަމަ، ލިޔެކިޔުން ަރއްދުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ ޚަޞްމަކު އެހެން 

 އެޑްރެހެއް ދޭްނވާނެެއވެ.

ަރއްދުކުރަން ުނޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަްށ އަތުން އަތަށް  (ރ)  

އަމުރުކޮށްފައިނުވާނަމަ، މަްއަސލައަކާ ުގޅިގެން ރައްުދކުރަންޖެހޭ އެްއވެސް 

ލިޔުމެއް ރައްދުކުރާނީ މި މާްއދާގެ (ށ) ާއއި (ނ) ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ 

 އިގެންެނވެ.ޚަޞްމުގެ ލިެޔކިޔުން ަރއްދުކުރާ އެޑްރެހަށް އެ ިލޔުމެއް ފޮުނވަ 

ޚަޞްމަކު ލިޔެިކޔުން ބަަލއިގަންނަން ބޭނުންވަނީ ިއލެކްޓްރޯނިކް  (ބ)  

ވަސީލަތެްއގެ ޒަރީާއއިން ކަމަށް ބުނެފައިވާނަމަ، އެ ަޚޞްމަުކ ދީފައިާވ 

މެއިލް އެޑްރެސް ުނވަަތ އިލެކްޓްރޯނިކް ައއިޑެންިޓފިކޭޝަނަކީ -އީ

 އެޑްރެސްކަމަށް ބެލެވޭެނެއެވ.އެފަރާތަށް ލިޔެކިޔުން ަރއްދުުކރާ 

ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދައުލަތަށް ދަޢުާވ ރައްދުާވ  (ޅ)  

މައްސަލަތަކުަގއި، ަދއުލަތަށް ިލޔެކިޔުން ަރއްދުކުރާނީ ެއއީ ަދޢުވާ ފޯމެއް 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ  410ފަދައިން، މި ޤާނޫނުގެ 

 އުސޫލުންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ކުރާ އަމުރެްއގަިއ  412މި ޤާނޫނުގެ  (ކ)  

ލިޔުމެއް ރައްދުކުރަްނވީ ތަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، މި މާއްދާގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަެކއް ނުހިނގާނެެއވެ.

 

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު 

 ރައްދުކުރުން 

ޙާޟިރުުވމުގެ އަމުރު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށާއި ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތަށް ކޯޓަށް  (ހ)  .409

 ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީ އަތުން ައތަށެވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓަްށ ާޙޟިރުވުމުގެ އަމުރު ޯކޓުން ަރއްދުކުރާނީ،  (ށ)  

ކޯޓު އަމުާރއި ލިޔެިކޔުން ަރއްދުކުރުމަށް އެފަރާތުން ކޯަޓށް ދީފައިާވ 

 އެޑްރެހަށެވެ.
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ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓަށް  (ނ)  

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ެއޑްރެސް ކަމަށް ބުނެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދީފައިާވ 

 އެޑްރެހަށެވެ.

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދީފަިއވާ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުެގ ެއޑްރެހަށް އަމުުރ  (ރ)  

މަސައްކަތްކުަރންވާނެެއވެ. ރައްދުކުރުމަށް ކޯޓުން މަދުެވެގން ތިން ފަހަރު 

އަދި އެފަދައިން މަސައްކަްތކޮށްގެްނވެސް އެ އެޑްރެހަްށ އަމުރު 

ރައްދުނުކުރެިވއްޖެނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ެއޑްރެހަީކ ކޮބައިކަްނ  

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ެއކަން ކޯޓަށް އެންގުމަށް  7ސާފުކުރުމަށްފަހު 

 ންވާނެެއވެ.ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ކޯޓުން ައންގަ

މި މާއްދާގެ (ރ) ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތަށް، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން،  (ބ)  

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެްސ ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތްޮކށްގެންވެްސ 

އެފަރާތުގެ ެއޑްރެސް ާސފުކުރެވިފައިުނވާނަމަ އެކަްނ ކޯޓަށް 

ފަރާތުން އެންގުމުން ކޯޓުން އަންގަްނވާނެެއވެ. އަދި ެއގޮަތށް ދަޢުވާކުރާ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދުކުރުމަްށ 

 މަސައްކަތްކުރަްނވާނެެއވެ.

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެްޑރެހަށްވެސް އަމުރު ރައްދުނުކުެރވިއްޖެނަމަ،  (ޅ)  

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހުގައި އަމުުރގެ ރަތް ނޯޓިހެއް 

 ހަރުކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ޅ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ރަްތ ނޯޓިސް  (ކ)  

ހަރުކުރުމަށްފަހުގައިވެްސ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ތާރީޚަްށ 

ކޯޓަށް ހާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ، ވަކި ވަގުަތކަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް 

  އިޢުލާންކުރަންވާނެެއެވ.ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އަންގައި ާޢންމުކޮށް

މި މާއްދާގެ (ކ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަްށ ޢާންމުކޮށް  (އ)  

އިޢުލާންކުރުމުންވެސް ދަޢުވާިލބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވިނަމަ، 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ާޙޟިރުގައި ަމއްސަލަ ކުިރއަްށގެންދިޔުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންެވެއވެ.
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41 ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރުން  ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ފިޔަވައި، ަމއްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށް ދަޢުވާ  (ހ)  .0

 ފޯމު ރައްދުކުރާނީ ކޯޓުންނެވެ.

ދަޢުވާ ފޯމު ރައްދުކުރާނީ، ކޯަޓށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްުދކުރުމުގަިއ  (ށ)  

ވަނަ  409ޤާނޫނުގެ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެ އިޖުރާައތު ކަމުގައި މި 

 މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ިއޖުރާއަތާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 

ދަޢުވާ ފޯމު ފިޔަވައި އެހެން 

 ލިޔުންތައް ރައްދުކުރުން 

41 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ިފޔަަވއި، ކޯޓުން ަތއްޔާރުކުާރ ލިޔުމެއް  (ހ)  .1

 ރައްދުކުރާނީ ކޯޓުންނެވެ.

ރައްދުކުރާނީ ޚަްޞމަކު ކަމަށް އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެ ލިޔުން   )1(   

 ބަޔާންކޮށްފަިއވުން؛

އެ ޚަޞްމެްއގެ ފަރާތުން ކޯޓުން އެ ލިޔުެމއް ރައްުދކުާރ   )2(   

ޚަޞްމަކު، އޭނާ އަިމއްލަައށް އެ ލިޔުން ރައްދުކުަރން 

 ބޭނުންކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް އެންގުން؛ ނުވަތަ 

 އަމުރުކުރުން.ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް   )3(   

ލިޔުމެއް ރައްދުކުރަނީ ކޯޓުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ ލިޔުން ރައްދުކުރާނެ ގޮތް  (ށ)  

 ނިންމާނީ ކޯޓުންނެވެ.

ޚަޞްމަކު ތައްޔާރުކޮށްފަިއވާ ިލޔުމެއް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ރަްއދުކުރާނަމަ،  (ނ)  

ކޮޕީެއްއ ކޯޓަށާއި، މައްސަަލއިަގއި ހިމެނޭ ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށް އެ ިލުޔމުގެ 

 އެ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅަންވާނެެއެވ.

އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުަވތަ ކޯޓު އަމުަރކުން އެފަދައިން  (ރ)  

ލާޒިމުކޮށްފަިއވާނަމަ، ދަޢުާވ ފޯމު ފިޔަވައި، އެހެްނ ލިޔުންތައް 

 ރައްދުކުރަންވާނީ އަތުން އަތަެށވެ.

 

41 އެޑްރެސް ބަދަލުވުން       އެޑްރެސް ބަދަލުެވއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް،ޚަޞްމަކަށް ލިޔެކިޔުން ރައްުދކުރާ   .2

 ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ކޯޓަާށއި އެހެން ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެެއވެ.
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ކުޑަކުދިންނާއި ރައްކާތެރިކަން 

ލިބިދީފައިވާ މީހުންނަށް 

 ރައްދުކުރުން 

41 ކުޑަުކއްޖަކަށް ުނވަތަ ަރއްކާތެރިކަން ލިބިދީފަިއާވ މީހަކަށް  (ހ)  .3

          ރައްދުކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ރައްދުކުރާނީ ެއ ުކއްޖެްއެގ ނުވަތަ

އެ ރަްއކާތެރިކަން ލިބިދީފަިއވާ މީހެްއގެ ފަރާތުން މަްއސަލައިަގިއ 

 ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށެވެ.

ކުޑަުކއްޖަކަށް ނުވަތަ ރައްާކތެރިކަން ލިބިދީފައިވާ މީހަކަށް ނުވަތަ  (ށ)  

މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ފަރާތް އެފަރާތްތަކުގެ 

ކޯޓަށް  ،ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުމަށް ހުއްަދދީ

 އަމުރެއް ނެރެވިދާނެެއވެ.

އަނެއް ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި، މި މާއްދާެގ (ށ) ގައި  (ނ)  

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ބަޔާންކުރާ އަމުރަކަށް އެދި 

 

އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެހެން 

 ތަނަކަށް ރައްދުކުރުން 

41 ދަޢުވާ ފޯމު ނޫން އެހެން ލިެޔކިޔުން ރައްުދކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ވަިކ  (ހ)  .4

ގޮތްތަެކއް ކަނަޑއަޅާފަިއވީނަަމވެސް، ުނވަތަ ަވކި ތަނަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 

ސަބަބުަތކެއް ހުރިަކމަށް ކޯޓަްށ ޙާލަތެއްަގއިނަމަވެސް، ެއކަށީގެންވާ 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެހެން ގޮތަކަށް ނުަވތަ އެހެން 

 ތަނަކަށް ލިޔެކިޔުން ފޮނުވުުމެގ އަމުރަކަށް އެެދވިދާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަމުރެއް ނެރުމުގައި، ދަޢުވާ ފޯމު ނޫން އެހެން  (ށ)  

ަކނޑައަޅާފަިއވާ ގޮތް ނޫން އެެހން ގޮތަކަްށ ލިޔެކިޔުން މި ޤާނޫނުަގއި 

ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ފޮނުވަިއގެން އެ ލިޔެިކޔުން ރަްއދުވާންޖެހޭ 

ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް އެހާތަނަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ އެ ލިޔެކިޔުްނ 

 ރައްދުކުރަން ކަނޑަައޅާފަިއވާ ގޮތަށް ރައްދުކުރުން ކަމަށް ބެލެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ފަދަ އަމުރެއް ނެރެިދނުމަށް އެދި  (ނ)  

އެ ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ ހުށަހެޅުމުގައި އެދޭ ކަންކަން ސާބިތުކޮްށދެވޭނެ ހެކި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތަކަށް ނޯޓިހެްއ 

 ވެ.ދިނުމަކާ ނުލައިވެސް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެ
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މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރުގައި، ިލޔެކިޔުން ފޮުނވަންވީ ގޮާތިއ،  (ރ)  

ތަނެއް ބަޔާންކޮށްަފއި އޮންނަްނވާނެެއވެ. އަދި ލިެޔކިޔުން ަރްއދުވިކަމަށް 

 ބަލާނެ ތާރީޚު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ.

 

41 ރައްދުކުރެވޭ ގޮތްތައް   ކޮންމެ ގޮތަކަްށވެސް ލިޔުމެއް ރައްދުކުރެވިދާެނއެވެ.އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ތެެރއިން   .5

 

 އަތުން އަތަށް ދިނުން؛ (ހ)  

 ޕޯސްޓް ނުވަތަ ކޮރިއަރގެ ޚިުދމަތް؛ (ށ)  

ެމއިލް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ުމއާަޞލާތުކުރުމަށް -ފެކްސް ނުވަތަ އީ (ނ)  

 ބޭނުންކުރާ އެހެން އިލެކްޓްރޯިނކް ވަސީލަެތއް؛ ނުވަތަ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ހުއްދަކުރާ ކޮންމެ  414ޤާނޫނުގެ މި  (ރ)  

 ގޮތެއް.

 

 ރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ރެކޯޑު ދޫކުރުން  -ތިންވަނަ ބައި 

 

41 ދަޢުވާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ  މަދަނީ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިްޚތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުްނ ބަލަހައްޓާ  (ހ)  .6

އެ ކޯެޓްއގަިއ، ޢާންމުންނަށް ބެލޭނެގޮތަށް  ،ދަޢުވާތަކުެގ ރަޖިސްޓަރީެއއް

 ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެެއެވ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ެއހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ސިްއރުކުރަންޖެހޭ  (ށ)  

މަޢުލޫމާތު ފިޔަވައި، ދަޢުވާތަުކގެ ރަޖިސްޓަީރގަިއ ފެންނަންޮއތް ކޮންމެ 

ެދއްކުމަށްފަހު ރަސްމީ ގަީޑގައި ބެލޭނެ ދަޢުވާއެްއ، ކަނޑަައޅާފަިއވާ ީފއެއް 

 އިންތިޒާމު ކޯޓުން ހަމަޖައްސަިއދޭންވާނެއެެވ.

 

އާ ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުންތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

41 ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެްއގެ ތެރެއަށް އެހެްނ ފަރާތަކުން  (ހ)  .7

ތަދައްޚުލުވެއްޖެނަމަ، މަްއސަލައިަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށް އޭގެ ކުރިްނ 

   ރައްދުކޮށްފަިއވާ މައްސަލަިއެގ ބަޔާންތަކާއި، ލިޔުމުން ހުރި ހެއްކާއި،

އެ ތަެކއްާޗއެުކ ޖަދުވަލުތަުކގެ ގޮތުަގއި ހިމަނާފައިާވ އެންމެހައި 
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ލިޔުމަކާއި، މަްއސަލަިއގައި ެއހާތަނަށް ނެރެފައިވާ އެންމެހައި އަމުރެއްެގ 

ދިނުަމށް އެދުމުގެ ތަދައްޚުުލވި ފަރާތަށް ެއއްވެސް ައގަކާ ނުލައި ، ކޮޕީ

 ޙައްޤު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ ދަށުން ލިބިދިނުމަށް އެދޭ ލިޔުންަތއް ވާންވާީނ  (ށ)  

ތަދައްޚުލުވި ފަރާތާިއ މައްަސލައިގެ އެހެން ޚަޞްމުންނާ ދެމެދު އޮތް 

ލިބިދިނުމަށް މައްސަލައާ ުގޅުންހުރި ލިޔުންތަކަށެވެ. މިފަދައިން ލިޔުންތައް 

          (ސާޅީސް އަެށއް) ގަިޑއިރުެގ ތެރޭގައި  48 ،ލިޔުމުން އެދޭތާ

 އެ ލިޔުންތައް ޯކޓުން އެފަރާަތށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 

ކޯޓު ރެކޯޑުތަކުން ޚަޞްމަކަށް 

 ލިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

41  ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު، މައްސަލައެްއގެ  (ހ)  .8

ޚަޞްމަކަށް ކޯޓު ރެކޯޑުަތކުން އަންނަނިވި ލިޔުންތަކުގެ ކޮީޕ 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެެއވެ.

 

 

ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ ދަުޢވާގެ ދިފާޢު ނުވަތަ ރައްދު ދަުޢވާ ުނަވތަ   )1(   

އިތުރު ދަޢުވާެއއްގެ ކޮޕީާއއި، މައްސަލަިއގެ ބަޔާންތަާކއި، ެއއިްނ 

ދަޢުވާ ފޯމާެއުކ ލިޔުމަކާއެުކ ހުށަހެޅި ލިޔުްނތައް ނުވަަތ 

 ހުށަހެޅުމަށް ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ އެފަދަ ލިޔުންތައް؛

 

އެ ލިޔުމާެއުކ ، ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންގާ ލިޔުމާއި   )2(   

ހުށަހެޅުނު ލިޔުންތައް ނުވަތަ އެ ލިޔުމާއެކު ހުށަހެޅުމަށް 

 ޤަޞްދުކޮށްފައިވާ އެފަދަ ލިޔުންތައް؛

 

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ހުށަހެޅުމަާކ ) ަވނަ 5މި އަކުރުގެ (  )3(   

ގުިޅގެން ނެރޭ އަމުރު ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއްގެ ނޯޓިސް 

ރައްދުކުރިކަުމގެ ލިޔުން ފިޔަަވއި، އެނޫން  ލިޔުމެްއ 

 ؛ރައްދުކުރިކަުމގެ ލިޔުން
 

 ރައްދުނުކުރެވޭ ކަމުގެ ނޯޓިސް؛  )4(   
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ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުެގ ކޯޓަށް އަްނގަންޖެހޭ ކަންކަން ެއންގުމަށް   )5(   

ނޯޓިސް؛ ޭއެގ ތެރޭަގއި، މައްސަލަެއްއގަިއ ޚަްޞމަކު 

ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުން 

ހުއްޓާލިކަން އެންގުުމގެ ގޮުތން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ނޯޓިސް 

ނުވަތަ މައްސަލަެއްއގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއް ނުވަތަ ހެކިބަސްޭދ 

ކާުކކަން ހާމަވެދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމުނުކުރުމަށް ފަރާތަކީ 

 އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ނޯޓިހެއް ނުހިމެނެއެވެ.

 

) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ 5މި އަކުރުގެ (  )6(   

ހުށަހެޅުމެއް ފިޔަވައި، އެހެްނ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ލިޔުމުން 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކި؛

 

 ؛ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެން ކޮްށފައިވާ ޙުކުެމއް ނުވަތަ އަމުެރއް   )7(   
 

 ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު؛  )8(   

 

 ޚަރަދުގެ ބަޔާން؛  )9(   

 

 ހެކި ހާމަކުރުމުގެ ލިސްޓު؛  )10(   

 

 ކޯޓަށް ފައިސާ ދެްއކިކަމުގެ ޯނޓިސް؛  )11(   

 

 ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެަނއުމުގެ ޯނޓިސް؛  )12(   

 

 ބަދަލުވީކަމުގެ ނޯޓިްސ؛ ނުވަތަ   )13(   

 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ނުވަތަ ިއސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުެގ   )14(   

 އިސްތިއުނާފު ނޯޓިސް.

 

     ކޯޓުން ހުއްދަ ދީފިނަމަ، މައްސަލަެއއްެގ ޚަޞްމަކު ުހށަހަޅާފައިާވ  (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަުކގެ އިތުުރން އެހެން 

ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކޯޓާއި ަޚޞްމަކާ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދު 

ކުރެވިފަިއވާ މުޢާމަލާތެްއގެ ކޮޕީ، މަްއސަލަިއގެ ޚަޞްަމކަށް ކޯުޓ 

 ރެކޯޑުތަކުން ފޯރުކޮށްދެވިދާެނެއވެ.



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 336 އަަދދު:  50 ވޮލިުއމް: 

 
287 

ކޯޓު ރެކޯޑުތަކުން ޚަޞްމެއް ނޫން 

ފަރާތަކަށް ލިޔުންތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

41 ގޮތުން، މައްސަލަެއއްެގ ޚަޞްމަކަށް ުނާވ ފަރާތަކަށް ޢާންމު އުސޫލެއްެގ  (ހ)  .9

ކޯޓު ރެކޯޑުތަކުން އަންނަނިވި ލިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ ހޯދުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ ދަުޢވާގެ ދިފާޢު ނުވަތަ ރައްދު ދަުޢވާ ުނަވތަ   )1(   

 އިތުރު ދަޢުވާ؛

ޝަރީޢަތުގެ އަުޑއެހުމެއްަގިއ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެިވގެން ބޭްއވޭ   )2(   

 ކޮށްފައިވާ ުޙކުމެއް ނުވަތަ އަުމރެއް.

ކޯޓުން ހުއްދަ ދީފިނަމަ، މައްސަލަެއއްެގ ޚަޞްމަކު ުހށަހަޅާފައިާވ  (ށ)  

މިނޫންވެސް އެހެން ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކޯޓާއި ޚަޞްމަކާ ނުަވތަ އެހެން 

ިއެގ ފަރާތަކާ ދެމެދު ކުރެވިފަިއާވ މުޢާމަލާތެއްގެ ކޮޕީ، މައްސަލަ

ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާަތކަށް ކޯޓު ެރކޯޑުތަކުްނ ހޯދުމަށް އެިދ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މައްސަލަިއގެ ދަޢުާވ ފޯމު ނުަވތަ ދަޢުވާެގ  (ނ)  

ދިފާޢު ނުވަތަ ރައްދު ދަޢުވާ ނުވަތަ އިތުރު ދަޢުާވާއއި، ޙުުކމުގެ ނުވަަތ 

މައްސަަލއިެގ ޚަޞްމަކަށް ނުވާ ފަރާތަކަށް ހޯދޭނީ  ،އަމުރުގެ ކޮޕީ

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގެއވެ.

ދަޢުވާ ލިބެނީ އެންމެ ފަރާތަަކށްނަމަ، އެފަރާތުން ދަޢުވާ ޯފމާ   )1(   

ޙަވާލުިވކަން އަްނގާ ލިުޔން ނުވަތަ ދަޢުާވގެ ިދފާޢު 

 ؛ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

 ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާނަަމ:ދަޢުވާ ލިބެނީ ެއއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ   )2(   

    i.   އެ އެންމެހައި ފަރާތަކުން ދަޢުވާ ފޯމާ ޙަވާލުވިކަން އަންާގ

 ލިޔުން ނުވަތަ ދަޢުާވގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ؛ ނުވަތަ 

    ii.   ާމަދުވެގެން ދަޢުވާލިބޭ ެއްއ ފަރާތުން ދަޢުވާ ފޯމ

ޙަވާލުިވކަން އަްނގާ ލިޔުން ނުވަތަ ދަޢުާވގެ ދިފާޢު 

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އަދި ޯކޓުން އެކަމަށް ހުއްަދ 

 ދީފައިވާނަމަ.

 ުނވަތަ  ؛މައްސަލަިއގެ ައޑުއެހުމެއް ާތަވލުކޮށްފައިވާނަމަ  )3(   
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 މައްސަލަިއގައި ޙުކުެމއް ކޮށްަފއިވާނަމަ.  )4(   

މައްސަލަިއގެ ޚަޞްމަކު ުނވަތަ ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ ދަޢުާވގެ ިދފާޢު ނުވަތަ  (ރ)  

ދަޢުވާ ނުވަތަ އިުތރު ދަޢުވާއެްއގައި ަޙވާލާދީފައިވާ މީހަުކ ރައްދު 

އެދެފިނަމަ އަންނަނިވި ޮގތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަްށ ކޯޓަށް 

 އަމުރުކުރެވިދާެނއެވެ.

 

އެ މައްސަަލއިގެ ަޚޞްމަކަށް ނުވާ މީހަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ެގ   )1(   

 ދަށުން ލިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދީެގން ނުވާނެކަމަށް؛

ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ގިންތިއަކަށް ނިސްބަްތވާ ބަަޔކަްށ   )2(   

ދަޢުވާ ފޯމު ނުވަތަ ދަުޢވާގެ ދިފާޢު ނުވަތަ ރައްދު ދަުޢވާ ުނަވތަ 

އިތުރު ދަޢުވާެއއްގެ ކޮޕީ އެފަރާތަކަށް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ކޯޓުން 

އަންގާ ގޮަތކަށް އެ ބަޔާންތަކަށް ބަދަލު ގެންނަ ޙާލަތުގައި ކަމަށް؛ 

 ނުވަތަ

 ކޯޓަށް ފެންނަ އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް.  )3(   

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުްނ އަމުރަކަށް އެދޭނަމަ، ކޯޓަްށ ލިޔުމުން  (ބ)  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ކޯޓު ރެކޯޑުތަކުން ލިޔުންތައް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ލިޔުމެއް ހޯދަން  419އަދި  418މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .420

ކޮންމެ މީހަކު، އެަކމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފީެއއް ކޯޓަްށ އެދޭ 

ދައްކަންވާެނއެެވ. އަދި ެއކަމަކީ ކޯޓުގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ކަމެއްނަމަ، 

 އެކަން އެފަރާތަށް ކޯޓުން އެްނުގމުން، އެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އެިދ  ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން އަުމރަކަށް 419މި ޤާނޫނުގެ  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާ ނުވަަތ  418ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިހަކާ ނުލައި، ލިޔުމެއްގެ ޮކޕީ ހޯދުމުގެ  419

ހުއްދައަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ، ކޯޓުެގ ނިންމުމުގެ 

ދިނުމަށް ކޯޓަށް  ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ ކޮްނމެ ފަރާތަކަށް ނޯޓިސް

 އެންގިދާނެެއވެ.
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އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފިއާވ  (ނ)  

     އަދި  418، 417އެްއވެސް މައްސަަލއަކާ ގުިޅގެން މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްާދއެއް ނުހިނާގނެއެވެ. 419

 

 ފަންސަތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ތަންފީޛުކުރުން ކޯޓުގެ ބައެއް ބާރުތައް 

 

ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި 

ބޭނުންކުރާ ޙާލަތުގައި 

ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ކޯޓަށް ލިބިދޭ 

 ބާރު 

ކޯޓަކުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ޝަރީޢަތުެގ ނިޒާމު  (ހ)  .421

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުުމެގ ޢަމަލެއް ހިނގައިފިނަމަ، އެ ޢަމަލު 

ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ކޯުޓގެ އަމިއްލަ ިއސްނެގުމުަގިއ  (ތިރީސް) 30ހިނގާތާ 

 އެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ެއޅިދާނެެއވެ.

 ،ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ޢަމަލުެގ ތެރޭގައި (ށ)  

ސަބަބެއް ނުވަތަ ބޭނުމެްއ ނެތި ކުރާ ޢަމަލުތައް ނުަވތަ ވަގުުތ 

ބޭކާރުކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ނުވަތަ އެހެން މީހުންނަށް އުނދަގޫާވގޮތަށް 

ހިންގާ ޢަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ. ައދި ވަކި ހައްދެއް ނެތި ނުވަތަ ެއކަށީގެްނވާ 

ްށ އިޖުރާއަތު ސަބަބެއް ނެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ގެއްލުންވާނެފަދަ ގޮތަކަ

ބޭނުންކުރުމާއި، އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމަށް މަސައްކަްތކުރުމާއި، ޢާންމު 

މަޝްވަރާކުރުމުަގއި އެހެން ަފރާތަކަށް ލިބިގެންވާ ިޚޔާލު ފާޅުކުރުމުެގ 

މިނިވަންކަން ހަނިކުރުން ފަދަ ޢަމަލުތަކަކީވެސް ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު 

 ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް

އެްއ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަކީ ޝަރީޢަުތެގ ނިޒާމު  (ނ)  

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުުމގެ ޢަމަލެއްގެ ގޮުތަގއި ބެލިދާނެަކމަށް އަނެއް 

       ޚަޞްމަކު ކޯޓުގައި ެއކަީށގެންވާ މިންވަރަށް ބަޔާންޮކށްދީފިނަމަ، 

އެ ހުށަހެޅުމަކީ ހައްދެއް ނެތި ނުވަތަ އެކަށީގެްނވާ ަސބަބެއް ނެތި 

ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ޫނންކަމާއި، އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން 

ޤާނޫނުން ތަންދޭކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ހުށަހެޅުން 
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އަނގަބަހުން  ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. އެފަދަ ހުށަހެޅުމަކާއި ދިފާޢެއް

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ލިބިފައިވާ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޯކޓުން ގޮތެްއ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުގަިއ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގަިއ  (ރ)  

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ކޯޓަްށ ސާބިތުެވއްޖެނަމަ، އެފަަދ ހުށަހެޅުމެއް 

 އިޚްތިޔާރު ކޯޓަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.ބާޠިލުކުރުމުގެ 

ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްފައިާވކަމަށް ކޯޓަށް  (ބ)  

ފެނިއްޖެނަމަ، އަންނަނިިވ ފިޔަވަޅުަތކުެގ ތެރެއިްނ ފިޔަވަެޅްއ 

 އެޅިދާނެެއވެ.

 

ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުުމގަިއ   )1(   

 ޝަރުޠުތަެކއް ކަނޑައެުޅން؛ވަކި 

 

ކަމާގުޅޭ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ރަނގަަޅށް   )2(   

 ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީްނކަން ހޯދުން؛

 

(އެކެއް) މަސްދުވަހަށްުވެރ  1 ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ  )3(   

 އިތުރުނުވާެނގޮތަށް މެދުކަނޑާލުން؛

 

  ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ެދއްުކމަށްއަނެއް ފަރާތަށް ލިބުނު އަިނޔާގެ   )4(   

އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ޚަޞްމުގެ މަްއޗަށް އަމުުރކުރުން. 

ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގެ ތެރޭގައި ާޤނޫނީ ވަކީލުގެ ފީާއއި، އެފަރާުތން 

 ކުރަންޖެހުނު އެހެން ޚަރަދުތައް ހިމެނިދާނެއެވެ.

 

ޢަމަލުގެ ޒިންމާ ބޭނުންކުރުުމގެ ނަހަމަޮގތުގައި ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު  (ޅ)  

ނަގަންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަމުަގއިވާނަމަ، އެފަަދ ނިންމުމެއް 

ނިންމުމުގައި ބައިވެިރވި ޑިެރްކޓަރުންނާއި އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ އެހެން 

 ފަރާތަކުން އެކަމަށް ބަދަލު ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުެރވިދާނެއެވެ.
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ބޭނުންކުރުުމގެ ޢަމަލުގެ ޒިންމާ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަޮގތުގައި  (ކ)  

ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މުދަލެއް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި ފަރާތެއް 

 ކަމުގަިއވީނަމަެވސް، މި މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ އިޖުރާއަތު ިހނގާނެެއވެ.

 

އަސާސެއް ނެތް ދަޢުވާކުރުން 

ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ 

 ބާރު 

އަސާެސއް ނެްތ ދެ ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ގިަނ ހުށަހެޅުން އެކަީށގެންވާ  (ހ)  .422

ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އަސާސެއް ނެތް ދަޢުވާކުރުން ހުއްޓުވުުމގެ 

ގޮތުން ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކޯޓަށް އެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް އަމުރެއް 

 ނެރެވިދާނެއެެވ.

ކޯޓުން އަމުެރއް ކުާރއިރު، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ަޚޞްމަކާ ދެކޮޅަށް  (ށ)  

 އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަުކގެ ތެެރއިން ޝަރުޠެއް ކަނޑައެޅިދާެނއެވެ.

ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަނޑިޔާުރގެ ުހއްަދ   )1(   

ހޯދުމަކާ ނުލައި ކަމުގައިވާަނމަ، އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުްއދަ 

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުން ލިބިގެން މެނުވީ ޝަރީޢަތުގަިއ އިތުރު 

 ؛މަނާކުރުން

ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަނޑިޔާުރގެ ުހއްަދ   )2(   

ހޯދައިގެން ކަުމގަިއވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުން އިޞްލާުޙކުަރން 

 އެންގުން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުން.

ކުިރން ހުށަހެޅި  މި މާއްދާގެ ދަށުން ޯކޓުން އަުމރެއް ކޮށްަފއިވާ ޚަޞްމަކު (ނ)  

ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަާކ ނުލައި 

އަދި އަމުުރ ނެރުނު ފަހުން ޝަރީޢަތުގައި އިތުުރ ކަމުގަިއވާނަމަ، 

އިތުރު އަމުރެއް ނެރުމަކާ ނުލައި، އަިދ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، 

ޞަތެއް ދިނުމަކާ ނުލައި، އަނެއް ޚަޞްމަށް ެއކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރު

 އެ ހުށަހެޅުން ވަގުތުން ފަނިޑޔާރަށް ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ.

ތަކުރާރުޮކށް އެއްވެްސ  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރަކާ ގުޅިގެން  (ރ)  

އަސާެސއް ނެތް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކޯުޓެގ ހުއްދައަށް 

އެދޭނަމަ، އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އިތުަރށް ކޯޓުެގ 

        ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެެއވެ. އަިދ 
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     ކުރުމުގެ ޢާންމު އިޖުާރއަާތ އެްއގޮތަށް އެ ޙާލަތުަގއި، އިސްިތއުނާފު 

 އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުުރމުގެ ޙައްޤު އެ ޚަޞްމަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

އެ ޚަޞްމަކާ ެދކޮޅަށް މި މާއްާދގެ ދަށުން އަމުެރއް ނެރެފަިއވާ ޚަޞްމަކަށް  (ބ)  

ނޯޓިސް މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޯކޓުގެ ހުއްަދއަށް އެެދވޭނީ، އެަކމުގެ 

ކޯޓަށް ދިނުމާއެކު، ކޯޓުން އަެނއް ޚަޞްމަށް އެކަން އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ. 

އެގޮތުން، ކޯޓުން އަްނގާ އެންގުުމގައި ކޯުޓގެ ހުއްދަައށް އެދުނު 

ސަބަބުތަކާއި، ަމއްސަލަިއެގ ޠަބީޢަތް ބަޔާންކުރުމާއެކު، އެކަމަްށ 

 ވާނެެއވެ.(ހަތެއް) ުދވަހުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭން  7ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޯޓުގެ ހުއްަދއަށް އެދެްނވާނީ މި މާއްދާގެ  (ޅ)  

(ބ) ަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޯނޓިހަށް އަނެއް ަޚޞްމު ދިން ޖަވާބާއެުކ، 

ލިޔުމުންނެވެ. އެފަދަ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮެތއް ނިންމާނީ އަުޑއެހުމެްއ 

 ބޭއްވުމަކާ ނުަލއެވެ.

 

މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުެރއް ހިނގާނީ އެ އަމުރު ނެރުނު ޝަރީޢަތާ  މި )ކ(  

ގުިޅގެން އެކަންެޏވެ. ކޯޓުން ެއހެން ގޮތަކަށް އަމުރު ނުކުރާާހ ހިނދަކު، 

އެ އަމުރު، އެ އަމުރު ނެރެނު ޝަރީޢަތުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 

ގެ ހުއްދައަށް އަދި އަމުރުގައި މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން ކޯޓު

އެދި ހުށަހަޅަންވީ ކޮން ފަނޑިޔާރެއް ުނވަތަ ފަނިޑޔާރަކަށްކަްނ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި 

ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޙުކުމާ 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން އެންގުމަށް 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރު 

ޓްރަްސޓެްއގެ ދަުށގަިއާވ މުދަލުގެ ވާރުތަ މުދާ ބެހުމުގެ ދަޢުާވައށާއި،  (ހ)  .423

ދަޢުވާއަށާިއ، މުދާ ިވއްކުުމެގ ދަޢުވާތަކުަގއި، ޚަޞްމުްނެގ ގޮތުަގއި 

ނުހިމެނޭ، އެހެން ނަމަވެސް ދަޢުވާގެ ސަބަބުން އެފަރާތަކަްށ 

އަސަރުކުރާނެ ފަރާތަކަށް ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ނެރެފައިާވ 

 ޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޯޓަށް އެންގިދާނެެއވެ.އަމުރެއް ނުވަތަ ޙުކުމަކާ އެއް 

 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގެ އިތުުރން ދަޢުވާގެ  (ށ)  

ޚަޞްމުންގެ ގޮތުަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޙުކުމާ އެްއގޮތަްށ 
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ޢަމަލުކުރުވުމަށް އެދި އެ ަޚޞްމަކަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ކޯޓަްށ 

ހުށަހަޅާނީ ދަޢުވާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުަގއި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޙުކުމާ 

އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރާ ކިތާބީ ހެއްކާ 

 އެުކގަެއވެ.

 :ކޯޓުން އެހެންގޮތަކަށް އަމުރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު (ނ)  

ޙަވާލުިވކަްނ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްފައިވާ ދަުޢވާ ފޯމާ    )1(   

އަންގާ ލިޔުމާެއކު، ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަިއގެ ތެރެިއން 

ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ުނވަތަ ޙުކުމެްއގެ ނޯޓިސް ޯކުޓން 

 ނެރެންވާނެއެެވ.

ދަޢުވާގެ ނޯޓިާހއެކު ކޯޓުން ައންގާ ގޮތެްއގެމަތިން ދަޢުވާ ޯފމުެގ   )2(   

ހެކިަބސްދޭ ކޮޕީއަާކއި، ދަޢުާވއާެއކު ހުށަހެޅުނު ބަޔާންތަކާއި، 

ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންތަކާިއ ތެދުކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއާވ 

 ލިޔުންތައްެވސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ނުވަތަ އަމުރުގެ ނޯިޓހާއެކު ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުުރެގ   )3(   

 ކޮޕީއެްއވެސް ހުށަހަޅަންވާެނއެެވ.

ޙުކުމެއް ރައްދުވެފަިއާވ ވަކި ފަރާތަކީ މި މާއްދާގެ ދަށުން އަމުރެއް ނުވަތަ  (ރ)  

ފަރާތެއްނަމަ ދަޢުވާގެ ޚަޞްމެކޭ އެއްފަދައިން ޙުކުމަާކ އެްއގޮތަްށ 

އެފަރާތުންވެސް ޢަމަލުކުރަންާވނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ނޯިޓސް ލިބޭތާ 

(އަށާވީްސ) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ާބޠިލުކުރުމަށް  28

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ޙުކުމް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރާތަށް 

ނުވަތަ އަމުރާ ުގޅިގެްނ ބޭއްވޭ ޝަރީޢަެތއްަގިއ އެފަރާތަށް 

 ބައިވެިރެވވިދާނެއެެވ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އަމުރު ެނރޭ ތާރީޚު ކަމަށް ބަލާނީ ކޯޓުން އަމުރުަގިއ  (ބ)  

 ބަޔާންކުރާ ތާރީޚެވެ.
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 ސަތިރީސްވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

 

މި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއެިޅގެްނ އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮްށފައިނުވާހާ  (ހ)  .424 މުއްދަތު ގުނުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެްއވެސް ކަމެއް ކުރުމުަގިއ މުއްދަތު ، ހިނދަކު

 ގުނަންޖެހިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންެނވެ.

މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުުމގަިއ، ަވކި ދުވަސްަތކެްއގެ ތެޭރަގއި ަވކި   )1(   

      ކަމެއް ކުރުމަށް ބުނެފަިއވާަނމަ، އެ މުއްދަތު ގުނުމުަގިއ، 

 އެ މުއްދަތު ފެށޭ ދުވަހާއި ނިމޭ ދުވަހެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

އެ ހަތް ދުަވހުގެ ، ހަތް ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްަދތެއް ގުނުމުަގއި  )2(   

      ، މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ހިމެނޭނަމަ

 އެ ބަންދު ދުވަހެއް އެ މުއްދަުތ ގުނުމުގަެއއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި، ނުވަތަ ކޯޓު ޙުުކމެއްަގއި ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެްއަގިއ   )3(   

ނުވަތަ ކޯޓަކުން ނެރެފަިއވާ އެނޫންވެސް އެންގުެމއްަގއި ަވިކ 

ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާަފއިވާ މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަސް ދިމާވަނީ ކަމެއް 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކާ ކަމުގަިއވާނަމަ، ދެން އެންމެ އަަވހަށް 

ކޯޓުގެ މަަސއްކަތް ފެށޭ ރަސްމީ ދުވަހެއްަގއި އެކަން ކުރުުމން، 

 އެ މުއްދަތުގެ ތެޭރގައި އެކަމެްއ ކުރެވުނީ ކަުމގައި ބެލޭނެެއވެ.

ޙުކުމެއް ނުވަތަ ކޯޓު އަމުެރއް ނުވަތަ ކޯޓަކުން ނެރެފަިއވާ   )4(   

      އެނޫންވެސް އެންގުމެްއަގިއ މަހަކަށް ޙަވާލާދީފައިާވނަމަ، 

 އެ ޙަވާލާދެނީ، މީލާދީ މަހަކަށެވެ.

ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެްއަގއި ނުވަތަ އަމުރެްއގައި ުނވަތަ އެނޫންވެސް  (ށ)  

ނިންމުމެއްގައި، ަވކި ކަމެްއ ވަިކ މުއްދަެތއްެގ ތެރޭަގިއ ކުރުމަށް 

   ބަޔާންކުރާނަމަ، އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު، މީލާދީ ތާރީޚުން ކޯޓުެގ 

 ަވިކ އެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި އެއީ އެ ތާރީޚުގެ

           ވަގުެތްއގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމުގަިއވާނަމަ، 

 އެ ަވގުތެްއވެސް ބަޔާްނކުރަންާވނެއެވެ.
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ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑަައޅާފައިވާ ތާރީެޚއް ެއްއވެސް ލިޔުމެއްަގިއ  (ނ)  

ބަޔާންކުރާނަމަ، އެ ލިޔުެމއްަގއި އެ ތާރީޚު ަބޔާންކުރަންާވނީ މީލާދީ 

 ތާރީޚުންނެވެ.

 

 ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާާހ ހިނދަކު (ހ)  .425 ގަވާއިދު ހެދުން 

ޝަރީޢަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

އުސޫލުތައް ކަނަޑއެޅުމަށްޓަަކއި ކޯޓުތަކުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިުދތައް ހަދާނީ 

 ކަމާބެހޭ ކޯޓަކުންނެވެ.

     މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުަތއް، ިމ ޤާނޫނު ތަްޞދީޤުކުރާތާ (ށ)  

(ހައެއް) މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގައި ހަަދއި، ިދވެހިސަރުކާުރެގ ގެެޒޓުަގއި  6

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.

 

        ބަޔާންކޮށްަފިއވީނަމަވެްސ،އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެެހން ގޮތަކަށް  (ހ)  .426 މި ޤާނޫނަށް އިސްކަންދިނުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު، މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޢާންމު 

ހަމަތަކެއް އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ ކަނޑައަޅާަފއިވީނަމަެވސް ޢާންމު މަދަނީ 

އިޖުރާއަތާުގޅޭ ކަންކަުމގައި ަޢމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

އެހެްނ ޤާނޫނަކުން ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން (ށ)  

ބާރުލިބިދީގެން ތަންފީޛުކުރަމުން އަިއސްފަިއވާ ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިން، 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް އުސޫލަކާ ތަޢާރުޟުވާ 

(ތިރީސް)  30ގަާވއިދެްއވާނަމަ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

          ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެފަދަ ގަވާއިެދއް އިޞްލާޙުކުަރންވާނެެއވެ.

             އެ މުއްދަުތގައި އެ ގަާވއިދެއް އިޞްލާުޙކޮށްފަިއނުވާނަމަ،

 އެ ަގވާއިެދއްަގއި ހިމެނޭ މި ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ބައި ބާޠިލުވާނެެއވެ.

 

ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، އަންނަނިވި ޤާނޫުނތަކާއި ަގވާއިދުަތއް މި ޤާނޫނަށް   .427 އުވާލެވޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު 

 އުވުީނއެވެ.
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 ؛(ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ ޤާނޫނު) 75/25ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  

(ދައުލަތް ފިޔަަވއި އެހެން ަފރާތްތަކުން  78/81ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ށ)  

 ؛ޤާނޫނު)ދަޢުވާއާއި ަމއްސަލަތައް ޝަީރޢަތަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ 

(ފައިސާ ބަހައްަޓއިގެން ޝަރީޢަަތށް މީހުން  78/82ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  

 ؛ޙާޟިރުކުރުމާއި މެސެޖުގެ ޒަީރއާއިން ހެކިބަސް ހޯދުމާބެހޭ ޤާނޫނު)

 ؛6.0ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ަގާވއިދު  (ރ)  

 .6.1ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ަގާވއިދު  (ބ)  

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް،   .428 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

(ހަެއއް)  6ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެުޓގަިއ ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ެފށިގެން 

 މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 

ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްަފއިާވޮގތުން ކަނޑަެއޅިގެްނ  މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެްއ ނުަވތަ  .429 މާނަކުރުން 

އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހާހިނދަކު، އަންނަިނވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީފަިއ 

 އެ ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީަގއި ދީފަިއއެވާ ާމނަކުރުމެވެ. ،އެވަނީ 

ބުނެފައި އެވަީނ، "މަދަނީ އިޖުރާއަތާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް" ކަމަށް  (ހ)  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ، ވަކި ޚާްއޞަ ކަމަާކުގޅޭ މަދަނީ 

 އިޖުރާއަތު ކަނަޑއެޅުުމގެ ޤާނޫނަށެވެ.

"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތަްއ ބެލުމުގެ  (ށ)  

 އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކޯަޓކަށެވެ.

ކޯޓު އަމުެރްއ ހޯދައިގެން  ،"ކޯޓު އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (ނ)  

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފަނޑިޔާރަުކ 

 ދޫކުރާ ހުއްދައަށެެވ. ނުވަތަ ަފނޑިޔާރަކު ކުރާ އަމުރަށެވެ.

ެގ "ފަނޑިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަަތއް ބެލުމު (ރ)  

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ދަުށ ކޯޓުތަާކއި، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯޓާިއ، 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯުޓެގ ފަނޑިޔާރުންނަށެވެ.

 "ހައިކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހަިއކޯޓަެށވެ. (ބ)  
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ސުޕްރީމް "ސުޕްރީމް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިާރއްޖޭެގ  (ޅ)  

 ކޯޓަށެވެ.

"ސިވިލް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން  (ކ)  

ފެމިލީ ކޯޓުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައްސަލަަތއް ފިަޔަވއި، އެހެން 

ހުރިހާ ބާވަތެއްެގ މަދަނީ މަްއސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިފައިާވ 

 ކޯޓަެށވެ.މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްަފއިވާ 

"ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫުނ ނަންބަރު  (އ)  

 (ޢާއިާލއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށެވެ. 2000/4

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ާޤނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު  (ވ)  

 (ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުގެ ޤާނޫނު) އަެށވެ. 2010/22ނަންބަރު 

"އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (މ)  

 (އާބިޓްރޭޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށެވެ. 2013/10

 76/24"ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ފ)  

(ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނު) ާއއި، ެއނޫނަސް ހެއްކާ ގުޭޅގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ އެނޫންވެސް ޤާނޫނަށެވެ.

"ކުޑަުކއްޖެްއ" ނުވަތަ "ުކއްެޖއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މީލާދީގޮތުން  (ދ)  

 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެެކވެ. 18ޢުމުރުން 

ބޭނުމަށްޓަކައި މައްސަލަެއްއގެ ، "ޚަބީރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ތ)  

ޚަބީރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން ހެިކބަސް ދިނުމަށް އިރުޝާދު ދެޭވ މީހާއަށް 

 ނުވަތަ އެފަދައިން ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށެވެ.

"އެފިެޑވިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހުަވއި މަތީގައިހުރެ  (ލ)  

 ބަޔާނަށެވެ.އަދި ހެކީގެ ގޮތުަގއި ހުށަހެޅޭ ، ލިޔުމުން ދީފައިވާ

މަްއސަލައެްއެގ ، "އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުން" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  (ގ)  

އެ މައްސަލަ ކުރިއަްށގެންދާެނ ގޮތަކާމެދު ، ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައިނަމަ

މަްއސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާއި މަްއސަލަ ބަލާ ، ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި

 ބަްއދަލުވުމަށެވެ.ފަނޑިޔާރާ އެުކަގއި ބާްއވާ 
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"ގާނިޝީ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ދަރަިނވެރިޔަކު ދަްއކަންޖެހޭ ސާބިތު  (ޏ)  

ދަރަންޏަކާ ގުޅިގެން ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ފައިސާ 

ދެއްކުމަށް ކޯޓުްނ އަމުރުކުާރ، އަިދ ެއ ދަރަނިވެރިާޔެގ ފައިާސ 

 ފަރާތަށެވެ.އެފަރާތެްއގެ ކިބަިއަގއިވާ ތިްނވަނަ 

"ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ކުއްާޖެގ  (ސ)  

މައިންބަފައިންނާއި، މައިންބަަފއިން ނެތް ޙާލަތެއްގައި ުކއްޖާގެ ޝަރުޢީ 

ބަލަދުވެރިޔާާއއި، ުކއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ ޤާނޫނީގޮތުން ޙަވާލުވެަފިއާވ 

 ފަރާތަށެވެ.

ބުެނފައި ެއވަނީ، ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިާވ "ކިތާބީ ހެކި" ކަމަށް  (ޑ)  

 ވާޤިޢާެއއް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުމަށެވެ.

"ޝަފަހީ ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިވާ ވަިކ  (ޒ)  

ވާޤިޢާއަކާ ުގޅޭގޮތުން ހެކިބަްސދޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ 

 މަޖިލީހުގައި އޭނާ ައނގަބަހުން ދޭ ހެކިބަހަށެވެ.ހުރެ، އެ 

"ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދައުލަތް ހިންުގމުގެ ބާރާއި،  (ޓ)  

ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ޤާނޫނުތަކުން 

ފަިއވާ މިނިވަން ުމައއްސަސާތަާކއި، ެރިގއުލޭޓަރީ ބޮޑީތަކާިއ، އުފައްދާ

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަާކއި ދައުލަތުގެ މެޖޯރިޓީ ޙިްއޞާ އޮންނަ 

 ކުންފުނިތަކަށެވެ.

"ރައްކާތެރިކަން ލިބިގެްނވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމީހެއްެގ  (ޔ)  

ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްެގ ކިބަިއގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ 

ސަބަބުން، އެފަރާތެއްގެ މަްޞލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް 

މެދުވެރިކޮށްގެން މެނުީވ، މަދަނީ މައްސަލައެްއގެ ޝަރީޢަތުގެ ަމރުޙަލާތައް 

 ކުރިއަްށގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަްނ ނެތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

 
 

________________________ 
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