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 ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު 

 : ފެށުން ފުރަތަމަ ބައި 

އި މާއްދާއާ  ވަނަ 75 ގެ( ގަވާއިދު ޢާއިލާއާބެހޭ) R-99/2022  ނަންބަރު ގަވާއިދު ،މިއީ )ހ( .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި
ެގ ަވނަ މާއްދާ 96(ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނު) 2010/22ޤާނޫނު ަނންބަރު 

ލާީދ، ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުެގ ހަވާ ށް)ހ(އަ
 ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.އިޖުރާއަތު 

 .އެވެ" ދުގަވާއިއިޖުރާއަތުގެ  ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ" ،ކިޔާނީ ދަށްގަވާއި މި )ށ(  

 ޭއގެ ަގވާިއދު މި
 ހިނގާނެ މައްޗަށް

 މަްއސަލަތައް 

 ޚާއްޞަ އަދި ންނެވެ.ތީމަ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މި ހިންގާނީ ބަލައި މައްސަލަތައްފެމިލީ ކޯޓުގައި  .2

މައްސަލަތައް  ނުވަތަ ޢާއިލީ ކަނޑައަޅައިފައިވާޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓަކުން ބެލުަމށް  ޤާނޫނަކުން
 ަބލައި ފެމިލީ ޯކޓުން  މައްސަލަތައް ަކނޑައަޅައިފައިވާ ެބލުމަށް ކޯޓަކުން ލިބިފައިވާ  ތިޞާޞްޚްބެލުމުގެ އި

 ްނނެވެ.މަތީ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ތާއިޖުރާއަ ގަވާއިދުގައިވާ މި ހިންގާނީ

 ަގވާިއދުގެ މި

 މަުގސަދު 
 އަދި  ހާމަކަމާއެކު، ޢަދުލުވެރިކަމާއި މައްސަލަތައް، ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަކީ،ގުސަމަ ގަވާއިދުގެ މި .3

 މަުގފަހިކުުރމެވެ. ނިންމުމަށް ގޮތެއް ބަަލއި، އްގައިގޮތެ އަވަސް އެކަށީގެންވާ

 ދެވަނަ ބައި: ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 މައުޟޫޢީ
 އިޚްިތޞާޞް 

 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( ގައި ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ  2010/22ޤާނޫނު ަނންބަރު  .4
 ކޮްށފައިވާޤާނޫނެއްގައި، ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯަޓށް ލިބިދޭ ކަމަށް ބަޔާން

 ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޞާޞް

 ސަަރޙަްއދީ

 އިޚްިތޞާޞް 
 

 

5. 

 

 ކޯޓަީކ، ިލބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞް ސަރަޙައްދީ ބެލުމުގެ މައްަސލައެއް ޢާއިލީ ލުން،އުސޫ އާންމު )ހ(
 ދާއިރާގެ  ޝަރުޢީ ިނސްބަތްވާ ތަން ދިރިއުޅޭ އާްނމުގޮތެއްގައި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ

 ތަން  ދިރިއުޅޭ އާންމުގޮތެއްގައި ކޯޓެވެ. މިހެން އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް
 ށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.ކަކޯޓަ ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ ނިސްބަތްވާ

 ފަރާތް  މައްސަލަ  ރައްދުވާ  އުފުލާއިރު  މައްސަލައެއް ޓަކައި، ބޭނުމަށް ގެ  )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ނިސްބަތްވާ ތަން ދިރިއުޅުނު ފަހުން އެންމެ އޭނާ ނެތްނަމަ، ތަނެއް ދިރިއުޅޭ ގޮތެއްގައިއާންމު
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 ލިބިގެންވާ  އިޚްތިޞާޞް ބެލުމުގެ މައްސަލައެއް އެ ކޯޓަކީ ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ
ބެލެވޭނެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ކޯޓު ކަމަށް  ކޯޓުކަމުގައި

ވެފައިވާ ފުރަތަމަ ޤާއިމުއި ރަށުގަ ދައި،ނި، އިއެ ފަރާތެއް އާންމުގޮެތއްގައި ކައިބޮ ،ބަލާނީ
ގައި މަރުޙަލާވެފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ެތރެއިން ފުރަތަމަ ޤާއިމުގެ ކޯޓު، ނުވަަތ އެ ރަުށގައި މަރުޙަލާ

 ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓެވެ.

 
 

 ފަރާތް  މައްސަލަ ރައްދުވާ  ނުވަތަ ފަރާތް ޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ބޭނުމަށް މާއްދާގެ މި )ނ( 
 ދިރިއުޅުން މުއްދަތަކަށް ަވކި ތަނެއްގައި އެ ފަރާތަކުން އެ ކަނޑައެޅުމުގައި ތަން ދިރިއުޅޭ
 ނޫނެވެ. ލާޒިމެއް

     ، މައްސަލައެއްނަމަ ގުޅޭ ކުއްަޖކާ މައްސަލައަކީ ޢާއިލީ އިތުރުްނ، ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި )ރ(  

 ރަށެއްގެ  ހުރި ވަގުތަކު ކުއްާޖ އެ އެ އިޚްތިޞާޞް ބެލުމުގެ މައްސަލަ ގުޅޭ ކުއްޖާއާ އެ
 ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް

މައްސަލަ ރައްދުވާ އެއް ފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ތިބިނަމަ، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތް  )ބ(  
 އެފަދަ  ކޯޓުގައި ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ ނިސްބަތްވާ ތަން ދިރިއުޅޭ ގޮތެއްގައިއާންމު

 އުފުލިދާނެއެވެ. މައްސަލައެއް

 ސަރަޙައްދީ  ބެލުމުގެ މައްސަލައެއް އެ މައްސަލައެއްނަމަ، ގުޅޭ  ތަންފީޛުކުރުމާ ޙުކުމެއް )ޅ(  
 ތަން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމް ނުވަތަ ކުރި ޙުކުމެއް އެ  ލިބިގެންަވނީ އިޚްތިޞާޞް
 ކޯޓަށެވެ.  ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޝަރުޢީ ނިސްބަތްވާ

 ަފރުާވގެ ވަގުތީ

 ބެލުން  ފިޔަވަޅުަތއް
އެ މައްސަލައަކީ މައުޟޫޢީގޮތުްނ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ފެިމލީ ކޯޓަށް ިލބިފައިވާ މައްސަލަެއއް  .6

ނަމަ ނުވަތަ އެ ފިޔަވަޅެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިާވ މައްސަލައެއްނަމަ، ވަގުތީ ފަރުވާގެ 
 ފެމިލީ ކޯޓަށެވެ.ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ 

 ެއއް ދިވެިހާރއްޭޖގެ

 ިގނަ ކޯޓަކަށްވުރެ
 ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް

 މަްއސަލަތައް 

މައްސަލަ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް، އެއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނޭ އެއް މައްސަލައަށްވުރެ  )ހ( .7
ކޯޓުތަކަްށ( ގިނަ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު ދެ ކޯޓަކަްށ )ނުވަަތ އެއަށްވުރެ ގިނަ 

ހުށަހެޅިއްޖެކަން އެނގޭ ހިސާބުން، އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން އެ މައްސަލަ 
   އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، ،ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭތޯ ބަލައި

އެ މައްސަލަ ފަހުން ހުަށހެޅުުނ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަްށ އެ ކޯޓުގައި ހިނގަމުްނދާ 
 ލަްނވާނެއެވެ.ޑައިމައްސަލަ ބެލުން މެދުކަނ
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މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ  ،ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
ފުރަތަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު  ،އެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު ،އެހެން ކޯޓަކުން

 އަންގަންވާނެެއވެ.ލަސްނުކޮށް ކޯޓަށް 

    ލިބިފައިވާނަަމ، ިއޚްތިޞާޞް ބެލުމުގެ މައްސަލަ އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފުރަތަމަ )ނ(  
 ފުރަތަމަ  މިފަދައިން ކޯޓުންނެވެ. ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ އެ ފުރަތަމަ ،ބަލާނީ މައްސަލަ އެ

 މައްސަލަ  އެ އްސަލަ ބެލުމަށް އެ ކޯޓުްނ ނިންމިކަން،ެއ މަ ކޯޓުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ
 ހުަށހެޅި ފަހުން މައްސަލަ ބިނާކޮްށ، ސަަބބަށް މި އެންުގމުން، ކޯޓަށް  ހުަށހެޅުނު ފަހުން
 ބާޠިލުކުރަްނވާނެއެވެ. މައްސަލަ އެ ކޯޓުން

 ޚަޞްމުން އަދި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން ވަނަ ބައި: ތިން

 ވެވޭ ޚަޞްމަކަށް
 ހައިިސއްޔަތު 

 ވެވިދާނެ ޚަޞްމަކަށް މައްސަލައެއްގައި ޢާއިލީ ފަރާތަކީ، ކޮންމެ ލިބިގެންވާ  ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ .8
 ފަރާތެކެވެ.

 ހުށަހެުޅމުގެ މަްއސަލަ

 އޮތުން  މަޞްލަޙަތު
 ޢާއިލީ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ަނމަވެސް،އޮތް  ބަޔާންކޮށްފައި އެގޮތަށް މާއްދާގައި ވަނަ 8 ގަވާއިދުގެ މި .9

 އޮވެގެންނެވެ. މަޞްލަޙަތެއް އެކަށީގެންވާ ފަރާތުގެ އެ މައްސަލައިގައި އެ، ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލައެއް

ރުވުމަށް އެދޭނަމަ، ބަދަލުގައި ހާޒިޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ޝަރީޢަތަށް  )ހ( .10 ހަަމޖެްއސުން  ބަދަލު
  ކުރަންވާނެއެވެ.   އައްޔަނުރުވާނެ ފަރާތެއް ހާޒި

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި ނުވަަތ  )ށ(  
 ކުރުމަށްތަމްސީލުފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި، އެއިން ފަރާތެއް  ލިބިގެންވާ ކަންރައްކައުތެރި

 ކުރަންވާނެއެވެ. އައްޔަނު ފަރާތެއް ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ އެ

     ކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްކައުތެރިމި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް " )ނ(  
   މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން،  އެ
ތްކޮށްދޭނެ އެެހން ފަރާތެްއ މެުދވެރިކޮށްގެން މެނުވީ، ޢާއިލީ ޙިމާޔަ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު  އެ

ެމ ގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ކޮންކުރިޔަށްތައް މަރުޙަލާމައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ 
 ފަރާތަކަށެވެ.
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ތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައި ޙިމާޔަޓަކައި މަޞްލަޙަތު  މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބޭނުމަށް )ރ(  
ކަން ލިބިގެންާވ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަުތ ރައްކައުތެރިކުޑަކުއްޖަކު، ނުވަަތ  އެވަނީ،
އެ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ، ނުވަަތ  ،އްޔަނުކުރުމުގައިއަ ފަރާތެއް ތްކޮށްދޭޙިމާޔަ

ފަރާތެއް ބަލަމުންދާ ފަރާްތ، ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ  ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ، ނުވަތަ އެ
 މަސްއޫލިއްޔަތު  ެބލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ޢާއިލާއާބެހޭ އެކަށައަޅައި ސިޔާސަތުތައް އެންމެހައި

 ފަރާތަށެވެ. ަކނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ބަދަުލގައި ހާިޒުރވާނެ 

 ފަރާތެއް ަހމަެޖއްސުން 
ރުވާެނ ހާޒިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގަިއ ހިމެނޭ އެއްވެސް ޚަޞްމެއްގެ ބަދަލުގައި ކޯޓަށް  )ހ( .11

 އަންނަނިވި ހާަލތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.  ،އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސޭނީ

 ނުވަތަ  ؛ހުރިޮގތުން ކޯޓަށް ހާިޒރުވުމަށް ނުކުޅެދުން ބަލިހާލަތު (1)   

 ކޯޓަކަށް އަޮތޅެއްގެ އަތޮޅުނޫން ދިރިއުޅެމުންދާ ވަޒަންވެރިވެގެން ތިމާ (2)   
 ހާޒިރުވާންޖެހުން؛ ނުަވތަ 

 ދިއުން  ކޯޓަށް ދޫކޮށް މީހަކު ބަލަންޖެހިފައިވާ ތިމާ ނުވަތަ ގޯތިގެދޮރު ތިމާގެ (3)   
 ނުވަތަ  ؛ދަތިވުން

 އި ހުރެވެން ނެތުން، ނުވަތަ ރަށުގަ (4)   

 އް މެދުވެރިވުން.ގަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ސަަބބެކޯޓަށް  (5)   

ރުވާ މީހާއަކީ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންާވ ހާޒިބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް  )ށ(  
މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަުލ  މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އެ މީހަކީ އެފަދަ

 ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުރުމާބެހޭ ބައިގަިއ ބާއްވާ ބައްަދލުވުންތަކަްށ ޙައްލުކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތަްއ  )ނ(  
 ރުވާންޖެހޭނީ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނެވެ.ހާޒި

ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރާ ފޯުމގައި ސޮއިކުރެވޭނީ، ޕަވަރ ރުވާ ފަރާތަށް ހާޒިބަދަލުގައި ޝަރީޢަަތށް  )ރ(  
 އޮފް އެޓަރނީއަކުން އެ ބާރު ދީފައިވާނަމައެވެ.
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ރުވާނެ ފަރާތެްއ ހާޒިމައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއްގެ ބަދަލުގައި ޝަރީަޢތަށް  )ބ(  
 ގެ މިނިޓު)ތިރީސް(  30ރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ާހޒިޝަރީޢަތަށް  ،ހަމަޖައްސާނަމަ

އެ ފޯމުގައި  ،ކުރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" އާއި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.

"ބަދަުލ ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ގެ ަބދަލުގައި އެ ފޯމުގައި ހިމެނޭ  ކަނޑައަޅައިފައިވާކޯޓުން  )ޅ(  
ކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ރަޖިސްޓަރީހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ޮގަތށް، 

ޕަވަރ އޮްފ  ޖަހައިފައިވާބޭރުގައި ނަމަ ަރސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު  ރާއްޖެއިން
 ދާނެއެވެ.އެޓަރނީއެއް ހުށަހެޅި

ވަނިކޮށް، ބަަދލު ހަމަޖެއްސި ފަރާތުން އަޑުއެހުމަށް ހަމަޖައްސައިފައިބަދަލުގައި މީހަކު  )ކ(  
 ،އޮތް އޮތުން ބާޠިލުކުރަން އެދޭނަމަ ހަމަޖައްސައިފައިނުވަތަ ބަދަލު  ،ރުވާން އެދޭނަމަހާޒި

 އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެކަމަްށ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން  ،ރުވާ މީހާ ަތނާޒުލުވާން އެދޭނަމަހާޒިބަދަލުގައި  )އ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ވަނިކޮށް، އެ މީހާގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަުކ ހަމަޖައްަސއިފައިބަދަލުގައި މީހަކު  )ވ(  
 ކުރިން ހަމަޖެއްސި ބަދަލު ބާޠިލު ކުރުމަށްަފހުގައެވެ. ،ހަމަޖެއްސޭނީ

ބަދަލުގައި ހަމަޖެއްސޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ  )މ(  
 ނުވާނެއެވެ. ވަކީލަކު ކަމުގައި ވެގެން

ރުވުމަްށ ހަމަޖެއްސޭ ފަރާތަކީ މީހަކަށް )ޠަީބޢީ ޝަޚްޞަކަށް( ހާޒިބަދަލުގައި ކޯޓަށް  )ފ(  
 ވާންވާނެއެވެ.

ވަީރގެ 
މަްއސަލަތަކުަގއި 

 ބަދަލު ހަަމޖެްއސުން 

ރުވުމަށް އެހެން ހާޒިވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލުގައި  )ހ( .12
 ރާއްޖެއިންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނޯޓަރައިޒް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ،މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ

ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް  ޖަހައިފައިވާބޭރުގައި ނަމަ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު 
 ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީގައި  )ށ(  
އެއްަބސްވެފައިވާކަން ސާފުކޮށް ވަރިކުރަން ހަވާލުކޮށްފައިވާކަްނ ނުވަތަ ވަރިވުމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 
 އައްޔަނުުކރުން 

އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ވަކީލުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެޭނ  )ހ( .13
 ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ފައިވާ ކޮށްއައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ސަސްޕެންޑް  )ށ(  
 ވަކީލަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ރުވުމަްށ ހާޒިމައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރާނަމަ، ޝަރީޢަތަށް  )ނ(  
 ،ފޯމާއި ކަނޑައަޅައިފައިވާއެކަމަށް  ،ކުރިން ގެމިނިޓު)ތިރީސް(  30ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ 

 އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައެއްގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، އެ މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތަށް  )ރ(  
 ވާ ހުށަހަޅައިފައިރުވުމަށް އެދޭނަމަ، މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ބަދަލުގައި ހާޒި

ާބޠިލުކުރަން ެއދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ނުވަަތ  ފޯމު އެދޭ ޢައްޔަންކުރުަމށް ވަކީލަކު ޤާނޫނީ
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައިގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލްވާން އެދޭކަމަްށ 

 ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅައިފައިވާއެކަމަށް  ،ބަޔާންކޮށް

، މައްސަލައެއްގައި އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ވަކިކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ )ބ(  

 ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅައިފައިވާމުވައްކިލުގެ ފަރާތުން، އެކަމަށް 

އެކަމަށް  ،ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭނަމަމައްސަލައެއްގައި އައްޔަނު  )ޅ(  
 ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ޝަރީޢަުތގެ 
އެްނގުމަށް ފޯުމގެ 

އަސްލު ކޯޓަށް 
 ހުށަހެޅުން 

ޕަވަރ އޮފް  އިފޯމާ އެދޭ ހަމަެޖއްސުމަށް ބަދަލުއި ފޯމާ އެދޭ ޢައްޔަންކުރުމަށް ވަކީލަކު ނޫނީޤާ .14
 އެޓާރނީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަން ޝަރީޢަތުން އަންގައިފިނަަމ، އެ އަސްލު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ޚަޞްުމން
، އިތުރުުކރުާމއި

ބަދަލުކުުރމާިއ، 
 ވަކިކުރުން 

    މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި އިތުރު ފަރާތްތައް  ،އަންނަނިވި ހާލަްތތަކުގައި )ހ( .15
 )ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަށް( ހިމެނިާދެނއެވެ. 
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ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކޯޓަށް  (1)   
 ނުވަތަ  ؛ގުޅޭ އިތުރު ޚަޞްމެއް ހިމަނައިގެން ކަމަށްވުން އެ މައްސަލައަކާ ،ނިންމޭނީ

ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކާއި އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދު  (2)   
އުފެދިފައިވާ އެހެން މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައިގައި ގޮތެއް 
        ކަނޑައެޅުމަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި، 

ފަރާތެއް ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި  ޓަކައި އެ މަށްއެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދު 
 ވުން. ކަމެއް ކަމަށް ހިމެނުމަކީ މުހިންމު

 ކަމުގައި ޚަޞްމެއް އެއީ ފަރާެތއް ހިމެުނނު ފުރަތަމަ ގޮތުގައި ޚަޞްމެއްގެ މައްސަލައެއްގައި )ށ(  
 ނޫން ޚަޞްމެއް ަމއްސަލައިގެ އެ އެއީ ފެނިއްެޖނަމަ، ޯކޓަށް ޫނންކަމަށް ފަރާތެއް ވާންޖެހޭ
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް ކަމުގައި

 ގޮތުގައި  ޚަޞްމެއްގެ މައްަސލައިގެ، ނިންމޭނީ ނިންމުމެއް ކޯަޓށް ދަށުން ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި )ނ(  
، ނުވާނަމަ ކަމުގައި ަފރާތެއް ގުޅުންހުރި މައްސަލައާ އެ، ފަާރތަކީ  ވާހިމަނައިފައި ފުރަތަމަ

 ޚަޞްމަށްވުރެ އެ ނުވަތަ ،ނުހިމެނޭނަމަ މައްސަލައިގައި އެ މަޞްލަޙަތެއް  ފަރާތުގެ އެ ނުވަތަ
 ަނމައެވެ.ހުރި ފަރާތެއް އެހެން އޮތް މަޞްލަޙަތެއް ބޮޑު މައްސަލައިގައި އެ

މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ނުވަތަ  )ރ(  
ފަާރތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ާހލަތުގައި، އަިދ އެ މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ އިލްތިޒާމު އެހެން 

އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅެން އަންނަނީ، އެ ދެވަނަ ފަރާތް ޚަޞްމެއްގެ 
ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިގެން ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި، ފުރަތަމަ ޚަޞްމުގެ ބަދަލުގައި އެ ދެވަނަ 

 ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހަމަޖެއްސިދާނެެއވެ. ފަރާތް މައްސަލައިގެ

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައިގައި އިތުރު ޚަޞްމުން ހިމެނޭނީ، ނުަވަތ  )ބ(  
 އެކުގައެވެ.ޔާނުވަތަ ވަކިކުރެޭވނީ، ކޯޓުގެ ހުއްދަ ،ބަދަލުކުރެވޭނީ

 މަްއސަލައަށް

 ތަދަްއޚުލުުވން 
ފަާރތެއްެގ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަަމށް  ހިނގަމުންާދ މައްސަލައެއްގައި، އެހެންކޯޓުގައި  )ހ( .16

ބަޔާންކޮށް އެކަން އެފަރާތުން ޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުްނ، އެ ފަރާތެްއގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަމަްށ 
ފަރާތަކަްށ  ކޯޓުން ނިންމައިިފނަމަ، މަްއސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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ފަާރތެއްެގ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަަމށް  ކޯޓުގައި ހިނގަމުންާދ މައްސަލައެއްގައި، އެހެން ށ()  
ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މަްއސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ބާރު 

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ގާޒީ

ިހނދަކު، ޢާއިލީ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ  ހައިބަޔާންކޮށްފައިނުވާޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަށް  .17 މަުރވުން  ޚަޞްމަކު
 ގޮތެއް  ޝަރީޢަތުން ގެންދިޔުމާމެދު ކުރިޔަށް މައްސަލައެއް  ޚަޞްމަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ބައި: މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ހަތަރު 

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ،ގޮތެއްގެ މަތީންމައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ، ކޯޓުްނ ކަނޑައަޅާ  )ހ( .18 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުން 
 ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ލިޔެކިޔުންތައް އެހެނިހެން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ފޯމުންނެވެ. މައްސަލަ

 ހުށަހެޅިދާެނއެވެ. މެދުވެރިކޮށް ޕްލެޓްފޯމެއް އޮންލައިން ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.، ގޮތެއްގެ މަތީންކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  )ށ(  

 ފޯމު  މައްސަލަ އެ ކޯޓުން، އުފުލައި މައްސަލައެއް އެ ކޯޓުގައި  ފެށޭނީ، މައްސަލައެއް )ނ(  
 ވެ.މުންނެ ކުރުރަޖިސްޓަރީ ބަލައިގަނެ،

ހުށަހަޅާ  މަްއސަލަ

 ހިމަަނންޖެހޭ ފޯމުަގއި

 ތަފުސީލުތައް 

 ތައް ހިމަަނންވާެނއެވެ.ތަފުސީލުއަންނަނިވި  ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި )ހ( .19

 ؛އިގެ ބާވަތާއި މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާމައްސަލަ (1)  

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަރޯސާވާ  އަދި ބިނާވެފައިވާ، މައްޗަށް އެ މައްސަލަ (2)   
 ވާޤިޢާތައް؛

 ؛ފަރާތުން ހޯުދމަށް އެދޭ ފަރުވާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (3)   

 .ސަަބބު ހުށަހަޅާ ހެކި މަޢުލޫމާތާއި ހެކިވެރިޔާގެ  ހުށަހަޅާނަމަ، ހެކިން (4)   

ކަންކަމުެގ  ކޮށްފައިވާދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހުަށހަޅާ މައްސަލަތުގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާން )ށ(  
 އިތުރުން، އަންނަނިވި ަކންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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 އަދި ނަން؛ އިދާރާގެ ދައުލަތުގެ ނިސްބަތްވާ މައްސަލަ (1)   

 ވަށައިގެންވާ  ސަބަބުަތކާއި މެދުވެރިވި  ހާލަތް އުފުލަންޖެހޭ  ޒިންމާ  ދައުލަތުން (2)   
 .ކަންކަން

ވާނަމަ،  ތަމްސީލުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމުގައިމައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ އެހެން ަފރާތެއް  )ނ(  
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ގުޅޭ  ތަންފީޛުކުރުމާ ޚަރަދު ނުވަތަ މައްސަލައެއްނަމަ، ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް ޚަރަދު )ރ(  
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ފޯމުގައި ހުށަހަޅާމައްސަލަ  ،ތަފުސީލު ފައިސާގެ މައްސަލައެއްނަމަ،

މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ 

ފަރާތުން ަމއްސަލަ 

ހުށަހަާޅއިރު، 
ފުރިހަމަުކރަންެޖހޭ 

 ކަންކަން 

ކުރަނީ ގަސްތުގެންދަން ކުރިޔަށްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ އެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި  )ހ( .20
     ފަރާތާބެހޭ އަްނނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަިއ، ކޯޓަްށ  ވާނަމަ، އެ އަމިއްލައަށް ކަމުގައި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެ މަޢުލޫމާތު 

 ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (1)  

އިރެއްގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ  އެ ،ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (2)  
 އެޑްރެސް؛

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަުރ؛ (3)  

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އޮތްނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު. (4)  

ކުރަނީ ޤާނޫީނ ގަސްތުގެންދަން ކުރިޔަށްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި  )ށ(  
 ވާނަމަ، އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ވަކީލަކު މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމުގައި

 ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (1)   

 ފަރމެއް  ލޯ ވަކީލަކީ ޤާނޫނީ އެ އަދި  އެޑްރެސް؛ ދާއިމީ ނަމާއި ވަކީލުގެ ޤާނޫނީ (2)   
     ،ވާނަމަ ކަމުގައި ވަކީލެއް ރުވާހާޒި ފަރާތުން ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ލީގަލް ނުވަތަ

 އެޑްރެސް؛ ނަމާއި ޕްރެކްޓިސްގެ ލީގަލް ނުވަތަ ފަރމެއް ލޯ އެ
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 ވާނަމަ، އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަމާއި މަޤާމު؛ ދައުލަތުގެ ވަކީލަކު ކަމުގައި (3)   

 ޤާނޫނީ ވަކީލާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަްނބަރު؛ (4)   

 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް. (5)   

 ލަކު އަދި ޤާނޫނީ ވަކީ މައްސަލަ ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. )ނ(  
އައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ލޯ ފަރމެއް 

އެ ލޯ ފަރމެއް  ،ވާނަމަ ރުވާ ވަކީލެއް ކަމުަގއިހާޒިނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ފަރާތުން 
އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނީ ޖަހައިފައި ނުވަތަ އެ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ތައްގަނޑު 

ވާނަމަ، ދައުލަތުެގ  ރުވާ ވަކީލެއް ަކމުގައިހާޒިވަކީލަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ފަރާތުން 
 އޮންނަންވާނެއެވެ.ޖަހައިފައި އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑު 

ށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ، ކޯަޓށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ފޯމުގެ އަސްލުގެ މައްސަލަ ހު )ރ(  
ފޯމުގެ އަސްލެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  އެ ވެސް އިތުރުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް

 ނެވެ.ގޮތެއްގެ މަތީން

އިލެކްޓްރޯނިކް 
ވަސީލަތް ެމުދވެރިކޮށް 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުން 

އިލެކްޓްރޯނިްކ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް،  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިެގންމި  )ހ( .21
 ކޯޓުން  އިން، މައްސަލަ ހުަށހެޅޭނެ އިންތިޒާމުޒަރީޢާއެންމެ ކުޑަމިނުން އީމެއިލްެގ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 

     ހުށަހަޅާ ފޯމެއް  ގެންމެދުވެރިކޮށްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތެއް  )ށ(  
ޯކޓުގެ ަރސްމީ މަސައްކަތުދުވަހު ކޯޓު  ،އެ ތާރީޚުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެިޅ ކަމުގައި ބަލާނީ

ވާނަމައެވެ. ކޯުޓ ބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ފަހުްނ ފޮނުވައިފައިބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ކުރިން އެ ޯފމެއް 
ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން  ،ފޮނުވާ ފޯމުތައް ފޮނުވި ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ

 ދުވަހުގެ ތާރީޚެވެ. 

ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި މި މާއްދާގެ  )ނ(  
 ޢަަމުލކުރުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ގޮތުގެ މަތީން)ށ( ގައިވާ 
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ފޯމާއި އެހެނިހެން ިލޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ގެންމެދުވެރިކޮށްއިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް  )ރ(  
ރުވެ ޯފމާއި ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހާޒިއިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި އޮްތަނމަވެސް، ކޯޓަށް 

 ށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. ކަހުށަހެޅުމަ

 ޢަމަލުކުރާގޮތް  ބަލައިގަތުމަށްފަހު  ބައި: މައްސަލަ  ފަސްވަނަ 

 މަްއސަލަ

 ބަލަިއގަތުާމއި،
 މަްއސަލަ

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

ގުޅޭ އަންނަނިވި ކަންކަން  މި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ މައްސަލައަކާ )ހ( .22
 ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކޯޓުން ަބލަންާވނެއެވެ.

ފަރާތާއި މަްއސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (1)   
 ؛އެ މައްސަލަ ރައްދުވުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވޭތޯ

އެކަށީެގންވާ މަޞްލަޙަތެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ  ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލަ (2)   
 ކިބައިގައިވޭތޯ؛

 ބާރު ހިނގާ ޙުކުމެއް ކުރިން ކޮށްފައިވޭތޯއާއި،އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން، ތަންފީޛީ  (3)   
 ؛ހިނގަމުންދޭތޯ ކޯޓުގައި މައްސަލައެއް އެހެން ގުޅުންހުރި ޚަޞްމުންނާ

 އެހެްނ ނުވަތަ ަގއިމައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް މި ގަވާއިދު (4)   
 ަކންކަން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ؛ ށްފައިވާޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮ

މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެކި ހިމެނޭގޮތުން، މައްސަލައާއެކު  (5)   
 ފައިވޭތޯ؛އިށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަ ހު

 ފައިވޭތޯ.އިއްކަންޖެޭހ އެންމެހައި ފީ ދައްކަކަމާގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ދަ (6)   
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އެ ފޯމު  ،ލިޔުންތަްއ ކޯޓަށް ިލބުމާއެކުމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި މަްއސަލަތަކުގެ އެހެނިހެން  )ށ(  
ނުވަތަ ލިޔުން ލިބުނު ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ކޯޓުން އެ ފޯމުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި 

 ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  5ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިެގން ރަސްމީ މަސައްކަތު  )ނ(  
 ،ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ގޮތުގެ މަތީންމު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ހުށަހެޅިފައިވާ ފޯ

 އަންގަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓްރާރއެ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޯޓުެގ 

    ،ކުރަންޖެހޭނަމަ ެއކަން ކުރަން ނުވަތަ ިއތުރު ިލޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމައިޞްލާޙުފޯމު  )ރ(  
ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. ކަމެްއ  ރަޖިސްޓްރާރކަމެއް ކުރަން  ވަކި މުއްދަތެއްގައި އެ

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެްއ  ދޭ މުއްދަތަކީ އެ ރަޖިސްޓްރާރކުރަން 
 ކަމަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ުނަވަތ ، ނުކޮށްފިނަމަ އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުމަްށ ދޭ މުއްދަތުގައި އެ ފޯމު އިޞްލާޙުފޯމު  )ބ(  

ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ބާޠިލުއެ ފޯމު  ،ުފިރަހަމުކަރްނ ައްނާގ ަކެމްއ ުފިރަހަމ ުނޮކްށިފަނމަ 
 ،ކުރުމަކީބާޠިލުފޯމެއް  ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ބަޔާންކުރި ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރާރ

 އަލުން މައްސަލަ ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

 ހެން ބަޔާންކޮށްފައި )ބ( ގައި އެ އާއި،)ރ( ، އާއި )ނ(، އާއި )ށ(، އާއި  )ހ(މާއްދާގެމި  )ޅ(  
ކޯޓުގެ ވަގުތީ ފަރުވާގެ އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި  ،ނަމަވެސްއޮތް 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24ލަސްވެގެން  ،ފަދަ ޯފމުތަކާމެދު ވާނަމަ، އެހުށަހަޅައިފައި
 އިދާރީ ކަންކަން ގޮތެއް ނިންމައި، އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ރަޖިސްޓްރާރ

 އާގާޒީކޯޓުގެ އިސް  ،އެ ޯފމު ،އެ މަްއސަލައިގެ ފައިލާއެކު، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ކުރުމާއެކު ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީފޯމު ބަލައިގަނެ އެ މައްސަލައެއް  ރަޖިސްޓްރާރކޯޓުގެ  )ކ(  
އާ ގާޒީއިސް  ،ފޯމުއެ މައްސަލައަކަށް ޤަޟިއްޔާ ަނންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަިދ 

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ 

ފޯމު ނުވަތަ 
މަްއސަލަިއގެ 

ބަޔާންަތއް 
 އިޞްލާޙުުކރުން 

    އެ ފޯމެއް ކޯޓަްށ ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ގެންނަނަމަ އިޞްލާޙެއް ފޯމަށް އެއްވެސް  )ހ( .23
 ގެންނަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އިޞްލާޙެއް )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެއ  7

ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ބަޔާނަށް އެއްވެސް  މައްސަލަ ފޯމަށްޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު  )ށ( 
 ގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ގާޒީމައްސަލަ ބަާލ  ،ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ

 ލިޔެކިޔުންތައް
 ބަލަިއގަތުާމއި

 ބަދަލުކުުރން 

ވުމުން، އެ ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި ރަޖިސްޓަރީ ފޯމު ބަލައިގަނެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުގައި  )ހ( .24
 ފަރާތާ ކޯޓުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާ ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

 މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  އެދެނީ ގެންދަން ކުރިޔަށް ޝަރީޢަތް މައްސަލައިގެ ށ()  
 މެދުވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސް އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލަ  ނުވަތަ ވާނަމަ، ކަމަށް

 ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ފަރާތުން ރައްދުވާ މައްސަލަ އެދިއްޖެނަމަ، ގެންދިޔުމަށް ކުރިޔަށް ޝަރީޢަތް
 ކޯޓުން  ،ކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ،ކޮޕީއާއި ފޯމުގެ މައްސަލަ އެޑްރެހަކަށް އީމެއިލް

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ  މަްއސަލައަށް ހަވާލުކުރުމުން، ލިޔެކިއުން ގޮތުގެ މަތީން މާއްދާގައިވާ މި (ނ)  
ގޮތަކުން، އެކަމާ  ތެރެއިން އަންނަނި ގޮތްތަކުގެ ،ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެކަމަށް ކޯޓުން އަންގާ 

 ގުޅޭ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ. 

 ؛އެއްބަސްވުން މައްސަލައަށް (1)   

 ؛ހުށަހެޅުން ދިފާޢު  އިންކާރުކޮށް، މައްސަލައަށް (2)   

 .ރައްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅުން (3)   

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައަށް ޖަވާބު  ގޮތުެގ މަތީންމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ  )ރ(  
 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ،ގެ ޖަވާުބފޯމުއިހުށަހެޅުމުން، މައްސަލަ
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 ރުވުން ހާޒި ވަނަ ބައި: ކޯޓަށް ހަ

 ހާޒިރުުވމުގެ ކޯޓަށް
  ފޮނުވުން އަުމރު

ލެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކޯޓަށް އުސޫއާންމު  )ހ( .25
. އަތުން އަތަްށ ހަވާުލނުކުރެވޭ އަތުން އަަތށެވެ ،ރުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީހާޒި
ފު ފުދިފައިވާ ތަޞައްރަ ،ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުޅޭހާޒިލަތެއްގައި، ހާ

 ވާ ހަމަޖައްސައިފައި ބަދަލުގައި ނުވަތަ ވަކީލާ، މީހާގެ ރުވާންޖެހޭހާޒި ކޯޓަށް މީހަކާ ނުވަތަ
 ވޭނެއެވެ.ބެލެ ކަމުގައި ރައްދުކުރެވުނީ އަމުރު ރުވުމުގެހާޒި ހަވާލުކުރުމުން، އަމުރު މީހާއާ

 ޕްލެޓްފޯމެއް  އޮންލައިން އެނޫންވެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް )ށ(  
 އަމުރު ރުވުމުގެހާޒި ފޮނުވިދާނެއެވެ. އަދި ކޯޓަށް އަމުރު ރުވުމުގެ ހާޒި ކޯޓަށް ،މެދުވެރިކޮށް

 ޯކޓަށް  ހާމަކޮށްފައިވާނަމަ، ފަާރތުން  އެ ލިބިފައިވާކަން އަމުރު އެ  ،ވުމުންފޮނު ކޯޓުން
 ބެލެވޭނެއެވެ. ކަމުގައި ރައްދުކުރެވުނީ އަމުރު ރުވުމުގެހާޒި

ނުވާނަމަ، ނުަވތަ އެނޫްނ  އަންގަިއފައިއެހެން ގޮތަކަށް މައްސަލަ ރައްުދވާ ފަރާތުން ކޯޓަށް  )ނ(  
ނުާވނަމަ، މައްސަލަ ރައްދުވާ  ހުަށހަޅައިފައިހުށަހެޅުމެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ  ،ރުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީހާޒިފަރާތަށް ކޯޓަށް 
 އެޑްރެސް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

ހިނދަކު،  ހައިއެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ ނުވަތަ ގަާވއިދެއްގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަާޔންކޮށްފައިނުވާ )ރ(  
ފަރާތުގެ އެޑްރެހަށް އަމުރު  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދީފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވާ 

ކުރަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް  )ތިނެއް( ފަހަރު މަސައްކަތް  3ކޯޓުން މަދުވެގެްނ  ،ރައްދުކުރުމަށް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސްކަމަށް ބުނެ ދީފައިވާ 

)އެކެއް( ފަހަރު  1އިތުރު  ،އެޑްރެހުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ނޫޅޭކަމަށް ބުނާނަމަ
 އަމުރު ރައްދުކުރަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް ފުދޭނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްކޮށްގެން 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަކީ ، ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ވެސް އެ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދު
 ،އި އެކަން ކޯޓަށް އެންގުމަށް)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 7 ،ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށްފަހު
 ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ. ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، މައްސަލަ  )ބ(  
ފަރާތުގެ އެޑްރެސް  ެވސް އެ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން
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އަންގަންވާނެއެވެ. އަިދ އެގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ އެކަން  ކޯޓަްށ  ،ނުވާނަމަ ސާފުކުރެވިފައި
 މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް  ،ފަރާތުން އެންގުމުން

 ކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތްކޯޓުން 

ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، މައްސަލަ  ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދުމައްސަލަ ރައްދުވާ  )ޅ(  
 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހުގައި އަމުރުގެ ރަތް ނޯޓިހެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

ވެސް،  މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަތް ނޯޓިސް ހަރުކުރުމަށްފަހުގައި )ކ(  
      ނުވެއްޖެނަމަ، ހާޒިރުތާރީޚަށް ކޯޓަށް  ކަނޑައަޅައިފައިވާމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 

ކޮށް އާންމުމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގައި  ،ރުވުމަށްހާޒިވަކި ވަގުތަކަށް ކޯޓަށް 
 ކުރަންވާނެއެވެ.އިޢުލާނު

ކުރުމުންވެސް މައްސަލަ އިޢުލާނުކޮށް އާންމުމި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  )އ(  
ރުގައި ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރައްދުވާ ފަރާތުން ކޯޓަށް 

 ޙުކުމްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ގެންދިޔުމާއި،ކުރިޔަށްމައްސަލަ 

 މަްއސަލަ ރަްއދުވާ
 ބިޭދސީއަަކށް ފަރާތަކީ

މަްއސަލަ  ވެފަިއ،
 ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ

 މަްއސަލަ ރަްއދުވާ
 ވަކި އުޅޭ ފަރާތް

 ނޭނގުން  ތަނެއް

       އުޅޭ  ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ އަދި ބިދޭސީއެއްނަމަ، ފަރާތަކީ މައްސަލަ ރައްދުވާ )ހ( .26
 ރައްދުވާމައްސަލަ  ުބނާނަމަ، ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނޭނގޭކަމުގައި އެޑްރެހެއް ވަކި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ  ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން  އުޅޭތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރާތް
ކަމާގުޅޭ  ގޮސްފައިވާކަން ޫދކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުވަތަ ފުރާަފއިވާކަން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ފަރާތް
 ނުަވތަ  ކުރުމަށްތުމުޢާމަލާ ކޯޓާ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި ދައްކާނަމަ، ތަކުންރިކޯޑު ގެއިދާރާ
 ކޯޓާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ ރުވުމަށާއި،ހާޒި ކޯޓަށް

 ޣައިރު ފަރާތުގެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ރުވެފައިނުވާނަމަ،ހާޒި ނުަވތަ ނުވާނަމަ ކޮށްފައިތުމުޢާމަލާ
 ކުރަންވާނެއެވެ. އިޢުލާނު އަންގައި ޙުކުމްކުރެވޭނެކަން ބަލައި މައްސަލަ ރުގައިހާޒި

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ނުވަތަ  ޤާނޫނެއްގައި އެެހން އެނގޭނަމަ، ރިކޯޑުތަކުން ގެކަމާގުޅޭ އިދާރާ ނެތްކަން

 ފަރާތާ  މައްސަލަ ރައްދުވާ  ހިނދަކު، ނުވާހައި ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދެއްގައި
 ،ސާފުކުރުމަށް  އެޑްރެސް އީމެއިލް ފަރާތުގެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ުނވަތަ ނަންބަރެއްފޯނު  ގުޅޭނެ

 މުއްދަތުގެ  މި ދޭންވާނެއެވެ. މުއްދަތެއް ދުަވހުގެ )ހަތެއް( 7 ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
 ،އެޑްރެސް އީމެއިލް ނުވަތަ އް ނަންބަރެފޯނު  ގުޅޭނެ ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ތެރޭގައި
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މައްސަލަ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،އެކަން  ކޯޓަށް ،ފައިސާފުކޮށްދީ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
 މަސައްކަތް ކޯޓުން ރައްދުކުރުމަށް އަމުރު މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ފަރާތަށް ރައްދުވާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް  ކަނޑައަޅައިފައިވާއަމުރުގައި  ،އަމުރު ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކުރުވުމުގެ ހާޒިކޯޓަށް  .27 ހާޒިރުވުން  ކޯޓަށް
 ރުވާންވާނެއެވެ. ހާޒި

 ކޯޓަށް  ގަޑިއަށް އަންގާ ރުވުމަށްހާޒި ކޯޓަށްގޮތުގެ މަތީންވަނަ މާއްދާގައިވާ  27މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .28 ހާޒިުރނުުވން  ގަިޑއަށް
 ޖޫރިމަނާ  ރުފިޔާއިން ފަންސާސް( ސަތޭކައެއް) 150/- މީހަކު  އެ ރުނުވެއްޖެނަމަ،ހާޒި

 ކުރެވިދާނެއެވެ. 

       ބަންދުނޫން ސަރުކާރު ،ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ދައްކަންވާނެއެވެ. ޯކޓަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ތިނެއް( 3

 ނެތްނަމަ ހާޒިުރވެެވން
 އެްނގުން  ސަަބބު

 ރުވެވެން ހާޒި ކޯޓަށް ިދމާވެގެން އުޛުރެއް މަުޤބޫލު ލިބިަފއިވަނިކޮށް، އަމުރު ރުވުމުގެހާޒި ކޯޓަށް )ހ( .29
 އެކަން   ކޯޓަށް ކުރިން ގެގަޑިއިރު )އެކެއް( 1 ގަޑީގެ އަމުރުގައިވާ ނެތްނަމަ،

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ކަމަކަށެވެ. ކުރެ ކަމަކުން ތިރީގައިވާ ،ބެލެވޭނީ ކަމުގައި ސަބަބެއް  މަޤުބޫލު ގަވާއިދުގައި މި )ށ(  

 ؛ބައްޔެއްުވން ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ކޯޓަށް (1)   

 ؛ހާޒިރުނުވެވުން ސަބަބުން ގޯސްވުމުގެ މޫސުން (2)   

 ސަަބބުތައް. އެހެނިހެން ލުކުރާގަބޫ ގާޒީ (3)   

 ސެޓުފިކެޓު މެޑިކަލް

 ހުށަހެޅުން 
ވަނަ  1ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ  29ރުނުވެވެން ދިމާވި ސަބަބަކީ މި ގަވާއިދުގެ ހާޒިކޯޓަށް  .30

ނަންބަރުގައިވާ ސަބަބުކަަމށްވާނަަމ، ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކުން އެ މީހާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް، 
 ންވާނެެއވެ.)ދޭއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަ 2، ސެޓުފިކެޓުމެޑިކަލް  ޖަހައިފައިވާސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު 

 ހާޒިރުުވމުގެ ކޯޓަށް

 ރަްއުދވިކަމަށް އަުމރު
 އިންކާރުުކރުން 

ރުވުމުގެ އަމުރު ހާޒިވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް  25މި ގަވާއިދުގެ  .31
ފައިވަނިކޮްށ، އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތުން އަމުރު ލިބުނުަކމަށް އިންކާރުކުރާ ހާލަތުގައި، ކޯޓުގެ ކޮށްހަވާލު
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ރުވުމުގެ އަމުރު ހާޒިފަރާތުން އަމުރު ހަވާލުކުރި މުވައްޒަފު އަމުރު ހަވާލުކުރިކަމަށް ބުނެ، ދޭ ހެކިބަހަކީ  
 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ރައްދުވިކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކިބަހެއް

 ތިބޭ ބަންުދަގއި
 އަުމރު މީހުންނަށް

 ރަްއދުކުރުން 

 މީހަކު އެ ފޮނުވާނީ، އަުމރު ރުކުރުމަށްހާޒި މީހަކު ުހރި ޖަލުގައި ނުަވތަ ބަންދުގައި )ހ( .32
 އިދާރާއަށެވެ. ވާބަހައްޓައިފައިހައްޔަރުގައި  ނުަވތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ

         ފޮނުވުމުން، އަމުރު ރުވުމަށްހާޒި ކޯޓަށް މީހަކު ހުރި ޖަލުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި )ށ(  
 ރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ.ހާޒި ޯކޓަށް މީހަކު އެ ގަޑިއަށް ތާރީޚާއި އަމުރުގައިވާ އިދާރާއަކުން، އެ

 ގެ ިމނިޓު )ތިރީސް( 30 ފެށުުމގެ ޑުއެހުން އަ ނެްތނަމަ، ރުކޮށްދެވެންހާޒި ގަޑިއަށް އަމުރުގައިވާ
 އަންގަންާވނެއެވެ. ކޯޓަށް އެކަން ކުރިން

 މަްއސަލަ

 ަރށް ހުށަހެޅިަފއިވާ
 ހުރި ރަށެްއަގއި ނޫން

ހާޒިރުުކރުން  މީހަކު
 ބަާޔންެނގުން ނުވަތަ 

   ، ޓައި ރައްދުވާ ފަރާތް ހުއްމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް ޫނން އެހެން ރަށެއްގަިއ މައްސަލަ )ހ( .33

ީމހަކު ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުުރ  އެ މީހާގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ
ގައެވެ.  އަދި މިގޮތަށް އެ މީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ،ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ

ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާ ހާލަތުގައި، އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ހާޒިމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް 
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު  ،ގެންދާނީ ކުރިޔަށްކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް 

   މެދުވެރިކޮށެވެ.

ނަމަވެސް، އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ އޮްތ  ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެމި  )ށ(  
ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ، ރުނުކޮށްހާޒިއެދޭނަމަ، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯަޓްށ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 
 މާއްދާ  މި ނެގުމަށް ބަޔާން ފަރާތުގެ ރައްދުވާ މައްސަލަ ،މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ

 ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް، މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ރަށުގަިއ  ،ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު )ނ(  
ނެގުމުގެ  ވަގުތަކު ހުރި ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ނޫޅެނަމަ، އޭނާ އެ

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ގާޒީމައްސަލަ ބަލާ  ،އިޚުތިޔާރު

 ބޭުރގައި ރާްއޖެއިން

 ިދވެިހންގެ އުޅޭ
 ނެުގން  ބަޔާން

ފަރާތް ހުރީ ދިވެހިާރއްޖެއިން ބޭރުގައިނަމަ، އަިދ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު، މައްަސލަ ރައްދުވާ )ހ( .34
އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް އޭނާ ހުރި ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މެދުވެރިކޮށް އެމްބަސީ ނުވަތަ ރަސްމީ  ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާއެއްފައިވާ ޤައުމެއްނަމަ، ކޮށްޤާއިމު
 ރުކޮށްގެން އޭނާގެ ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ. ހާޒިއޮފީހަކަށް 
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 އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  ނަމަވެސް،އޮްތ  ބަޔާންކޮށްފައި އެގޮތަށް )ހ( ގައި މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ހާަލތުގައި، ނިންމާ ކޯޓުން ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ
 ރުނުކޮށް،ހާޒި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ އޮފީހަކަށް ރަސްމީ  ނުވަތަ އެމްބަސީއަކަށް
    ނެގުމަށް  ބަޔާން ފަރާތުގެ ރައްދުވާ  މައްސަލަ މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

 ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް މާއްދާ މި

 ބަންުދަގއި
 ބަހައްަޓއިެގން
 ހާޒިރުކުުރން 

 މަޞްލަޙަތު އެންމެ ރުކުރުމަކީ،ހާޒި ބަހައްޓައިގެން ބަްނދުގައި ފަރާތެއް ރުކުރަންޖެހޭހާޒި )ހ( .35
  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދިވެހި މީހަކު އެ ހާލަތްތަކުގައި، ފެންނަ ކޯޓަށް ގޮތްކަމަށް ރަނގަޅު

 މެދުވެރިކޮށް  އިދާރާއެއް އެެހން ލިބިފައިވާ ބާރު މީުހން ބަްނދުކުރުމުގެ ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށް
 އަމުރު  ރުކުރުމުގެހާޒި ކޯޓަށް، ޓަކައި ކުރުމަށް ރުހާޒި ކޯޓަށް  ބަހައްޓައިެގން ބަންދުގައި
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް އިޚުތިޔާރު ނެރުމުގެ

 ފައިވާކޮށްބަޔާން ތިރީގައި ،ބަލާނީ ނެރުމުގައި އަމުރު ދަށުން )ހ( ގެ މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކަންތައްތަކަށެވެ.

 ފަރާތެއް ހާޒިރުވެފައިނުވާ އަމުރަށް އެ ފޮނުވި، ކުރިން އަމުރެއް ހާޒިރުވުމުގެ ކޯޓަށް (1)   
 ؛ވުން ކަމުގައި

 ވުްނ. ަކށްމީހަ ފެންނަ ކޯޓަށް މީހެއްަކމަށް ފާނެފަދަލައިފި މީހަކީ އެ (2)   

 ތާރީޚާއި  އަމުރުގައިވާ އެ ،ނެރުމުން އަމުރު  ރުކުރުމުގެހާޒި ކޯޓަށް ދަށުން )ހ( ގެ މާއްދާގެ މި )ނ(  
 އެހެން ލިބިފައިވާ ބާރު މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  ގަޑިއަށް

 ރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ހާޒި ކޯޓަށް މީހަކު އެ އިދާރާއަކުން

 މައްސަލަ ރައްދުވާ  ނުވަތަ ފަރާތުގެ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައި )ހ( .36 ަބދަލުވުން  އެޑްެރސް
 ތެރޭގައި، ދުަވހުގެ )ތިނެއް( 3 ބަދަލުވިތާ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެޑްރެސް ފަރާތުގެ
  އަންގަްނވާނެއެވެ. ކޯޓަށް އެކަން ލިޔުމުން އެނގޭގޮތަށް އެޑްރެސް ބަދަލުވި

 އަންގައިފައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން ކޯޓަށް  )ށ(  
ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 38އާއި ވަނަ މާއްދާ 37ނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ބާރު
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 މަްއސަލަ ރަްއދުވާ

 ފަރާތަށް އަުމރު ލިބި 
 ހާޒިރުުނވުން 

 އުުޛރެއް މަޤްޫބލު ލިބި، އަމުރު ރުވުމުގެހާޒި ކޯޓަށް ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ ވާހުަށހަޅައިފައި ކޯޓަށް .37
 ނުވަތަ ނުވެއްޖެނަމަ، ރުހާޒި ކޯޓަށް ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ތާރީޚަށް ގަޑިއާއި އަމުރުގައިވާ ،ނެތި

 ގައިހާޒިރު ޣައިރު ނޭނގޭނަމަ، ވީތަނެއް ނެތި، އެޑްރެހުގައި ދީފައިވާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ
 ޚަބަރު   ނުަވތަ ޓީވީން ނުވަތަ ރޭޑިއޯއިން ހޯދުަމށް މީހާ އެ އެނގޭޮގތަށް ހިންގޭނެކަން މައްސަލަ
 ގަޑިއަށް ތާރީޚާއި އިޢުލާނުގައިވާ ކުރުމަށްފަހު، އިޢުލާނު ވެސް މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތެއްއެނޫން  ފަތުރާ
ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި  ކޯޓަށް  ަބލައި، އެންުގނީކަމަށް ރުވުމަށްހާޒި ކޯަޓށް ނުވެއްޖެނަަމ، ރުހާޒި ކޯޓަށް

ރުގައި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ހާޒިމީހާގެ ޣައިރު  ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ހުށަހަޅާމަްއސަލަ 

 ހާޒިުރނުުވން  ފަރާތް
ރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި، މަޤްޫބލު އުުޛރެއް ހާޒިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުަށހަޅައިފައިކޯޓަށް  .38

ރު ނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހާޒިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ކޯޓަށް  ،އަމުރުގައިވާ ގަޑިއާއި ތާރީޚަށް ،ނެތި
ނުާވނަމަ،  ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮްށފައި 36 ގަވާއިދުގެ އުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެން މި

 ތިރީގައިމިވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކި ޮގތަކަށް ޯކޓުން ޢަމަލުކޮްށދިނުމަށް އެިދ  )ހ(  
 އެ މައްސަލައެއް ބާޠިލުކުރުން. ،ނުވާނަމަ ހުށަހަޅައިފައި

އެ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކި ޮގތަކަށް ޯކޓުން ޢަމަލުކޮްށދިނުމަށް އެިދ  )ށ(  
ކޯޓަްށ ހުަށހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މަްއޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ  ،ފައިވާނަމަޅައިހުށަހަ

 ނިންމުން.

       ޖެހިއްޖެނަމަ، ރުކުރަންހާޒި ހެކިން  މައްސަލައެއްގައި، ވާުހށަހަޅައިފައި ޝަރީޢަތަށް )ހ( .39 ހާޒިރުުކރުން  ހެކިން
 ރުކުރަންވާނެއެވެ.ހާޒި ކޯޓަށް މީހާ އެ ގޮތުގެ މަތީން ގަވާއިދުގައިވާ މި

 އެެހން  ނޫން ރަށް ވާހުށަހަަޅއިފައި މައްސަލަ ހުރީ މީހާ ރުވާންެޖހޭހާޒި ދިނުމަށް ހެކިބަސް )ށ(  
ރުކޮށް، ހާޒި މީހަކު އެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯަޓށް ރަށެއްގެ ުހރި މީހާ އެ ނަމަ، ރަށެއްގައި

 ހެކިބަސް ނަގަންވާެނއެވެ. އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް
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 ކަނޑައެޅުން  ގިންތި ވަނަ ބައި: ހަތް

 މަްއސަލަިއގެ ގިންތި
 ކަނޑަެއޅުން 

 

 ގިންތި ކުރުމުގައި މިން މައްސަލަ އަވަސް އެ ގައި،ޮކންމެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ )ހ( .40

 އެވެ.ގާޒީއަޑުއެހުމުގައި އެ މައްސަލަ ބަލާ  އިބްތިދާއީ ،ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި  ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
     ،ކުރާނީޢަމަލުވާ މައްަސލައާއެކު ވަގުތީ އަމުރަކަށް ެއދިފައިވާނަމަ ހުށަހަޅައިފައިކޯޓަށް 

 ންނެވެ.ތީގޮތުގެ މަ ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ 75މި ގަވާއިދުގެ 

ބޮޑުމިނަށާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަަތްށ ޑަމައްސަލައިގެ މުހިއްމުކަމަށާއި، މައްސަލައިގެ ކު )ށ(  
ައްށ ގާޒީމައްސަލަ ބަލާ  ،ގިންިތތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރުއަންނަނިިވ  ،ބެލުމަށްފަހު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ؛މައްސަލަތައް ނިޔާގެ އަވަސް ފުރަތަމަ ގިންތި: (1)   

 ؛ދެވަނަ ގިންތި: އަވަހަށް ނިންަމްނޖެހޭ މައްސަލަތައް (2)   

 .މައްސަލަތައް ފެންނަ ދިގުލައިެގންދާެނކަމަށް :ގިންތި ތިންވަނަ (3)   

 ރިޢާޔަތްކަނަޑއެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންަކމުގެ މައްޗަށް ގިންތި  މައްސަލައިގެ )ނ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ގިންތި: ފުރަތަމަ (1)   

 ވަރި ،ބޭނުންވުމާއެކު ކުރުމަށް ރުޖޫޢު ،ހިމެނެނީ ގިންތީގައި މި     
 ޝައްކުވެގެން  ވަރިއާމެދު މައްސަލަތަކާއި، ހުށަހަޅާ އެދި ސާބިތުކުރުމަށް

 މައްސަލަތަކާއި، އެދިފައިވާ އަމުރަކަށް ވަގުތީ  މައްސަލަތަކާއި، ހުށަހަޅާ
 އެދޭ  އަމުރަކަށް  އަވަސް ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ންއަނިޔާއި ގެވެށި

 ޙައްޤުތައް  ޑަކުދިންގެ)ކު 19/2019 ޤާނޫނު ނަންބަރު  މައްސަލަތަކާއި،
 އެދޭ އަމުަރށް  ކޯޓު ދަށުން ގެ( ޤާނޫނު ކުރުމުގެތެރިރައްކާ

 ަމއްސަލަ ނިންމަންޖެހޭކަމަށް އްގައިގޮތެއަވަސް އަދި މައްސަލަތަކާއި،
 މައްސަލަތަކެވެ. ކަނޑައަޅާ ގާޒީބަލާ 
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 ދެވަނަ ގިންތި:  (2)   

އެކި އިދާރާތަކުން  ،ގައި ނުހިމެނޭ ަމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިންގިންތީފުރަތަމަ      
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ނުޖެޭހ މައްސަލަތަކާއި، ޝަރީޢަތުްނ ގޮތެއް 

ނުކުތާތައް ނުހިމެޭނ، އަވަހަށް ބޮޑެތި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީ 
 ނިންމޭނެކަމަށް ފެްނނަ މައްސަލަަތކެވެ.

 : ގިންތިތިންވަނަ (3)   

އެކި އިދާރާތަކުން މަޢުލޫާމތު ސާފުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި،      
ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަްނޖެހޭ ޤާނޫނީ ބޮޑެތި ނުކުތާތަްއ ހިމެނޭ 

 މައްސަލަތަކެވެ.

 ވަނަ ބައި: އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން އަށް

 ކޮންފަރެްނސް ވީިޑއޯ

 މެުދވެރިކޮށް
 އަުޑއެހުާމއި އިބްިތދާއީ

 ހިްނގުން  ޝަރީޢަތް

 އަޑުއެހުްނތައް އިބްތިދާއީ ަކނޑައަޅާ ބޭއްވުމަށް ކުރިން ޝަީރޢަތުގެ ޝަރީޢަތްތަކާިއ، ކޯޓުގެ .41
 ބޭއްވިދާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

 އަުޑއެހުން އިބްިތދާއީ

 ބޭްއވުން 
މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ  ،ލަސްނުކޮށް  ،ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ ލިބުމާއެކު )ހ( .42

 އަޑުއެހުން ފަށަންވާނެއެވެ. 

 އަޑުއެހުން  އިބްދިތާއީ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަުތން ޮއތްނަމަވެސް، އެހެން ގައި )ހ( މައްދާގެ މި )ށ(  
 ބަލާ  މައްސަލަ ސާފުކުރަންޖެހޭކަމަށް އިތުރަށް ކަމެއް ހިމެނޭ މައްސަލައިގައި ކުރިން ބޭއްވުމުގެ

 އަކުރުގައި މި ،ކުރިން ބޭއްވުމުގެ އަޑުއެހުމެއް ިއބްިތދާއީ ފެނިއްޖެނަމަ، އަށްގާޒީ
 އަނބުރާ މައްސަލަ އެ އަށްރަޖިސްޓްރާރ  ޓަކައި ފުރިަހމަކުރުމަށް ކަންކަން ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުގައި މަޢުލޫމާތު މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  )ނ(  
ކޮށްގެން ހާޒިރުރުކުރަންޖެހޭނަަމ، ޚަޞްމުން ހާޒިޓަކައި ޚަޞްމުްނ ކޯޓަށް  ސާފުކުރުމަށް

ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރާރ ،ޓަކައި އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާްއވާނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް
 ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.  ރަޖިސްޓްރާރ

 ކަންކަން  އެދިފައިވާ ފުރިހަަމކުރަން މައްސަލައިގައި ފޮނުވޭ ަދށުން ގެ )ށ( މާއްދާގެ މި )ރ(  
 އަނބުރާ  މައްސަލަ ސެކްޝަނަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ބެުލމަށް މައްސަލަ ފުރިހަމަވުމުން،

 ފޮނުވާ  އަށްރަޖިސްޓްރާރ ޓަކައި ސާފުކުރުމަށް މަުޢލޫމާތު އަދި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
 ޚަޞްމުން ބައްދަލުވުމަށް )ދޭއް( 2 އިބްތިދާއީ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  މައްސަލައިގައި

 ނުވާނަމަ، ސާފުކުރެވިފައި މަޢުލޫމާތު ސަބަބަކާހުރެ އެްއވެސް ނުވަތަ ރުނުވެއްޖެނަމަ،ހާޒި
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  މައްސަލަ  ސެކްޝަނަށް ބެހޭ ކުރުމާ ޝަރީޢަތް  ފަިއ،ބަޔާންކޮށް ސަބަބު

ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެޭހ ސެކްޝަަނށް މައްސަލަ ލިބުުމން، ލަސްނުކޮށް މައްސަލައިގެ އިބްތިދާީއ  )ބ(  
 އަޑުއެހުން ފަށަންވާނެއެވެ. 

 އިޢުލާނު  ގާޒީއިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ފަށަމުްނ، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުނީކަން  )ޅ(  
ވާ ސިއްރު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިކުރުމަށްފަހު، ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން 

 ހުރިހާ އެހެން ފިޔަވައި ލިޔުްނތައް ވާހުށަހަޅައިފައި ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް ހާމަކުުރމަށް އެދި
 އިބްތިދާއީ  ކަށަަވރުކުރަންވާނެއެވެ. ިލބިފައިވާކަން ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ،ލިޔުންތަކެއް
 ހަވާލުކުރެވިފައި  ލިޔުންތައް ފޯމާއި ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ކުރިޔަށް އަޑުއެހުމުގެ
 ކޮޕީއާއި ފޯމުގެ އަުޑއެހުމުގައި، ފުރަތަމަ ރުވާހާޒި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ  ނުވާނަމަ،
 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ. ށްރާތަފަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ލިޔުންތައް

 ،ވާނަމަ ސިއްރުކުރުމަށް އެދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަނީ އިބްިތދާއީ އަޑުއެހުމަށްފަހު ކަމުގައި )ކ(  
 ފަރާުތްނ ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.  އެދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަން އެ ސިއްރުކުރުމަށް

ވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސިއްރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް ހާމަކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފައި )އ(  
ވާނަމަ، އެ ލިޔުން ސިއްރުކުރުމާމެދު ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް ހުށަހަޅައިފައިއެދި ލިޔުމެއް 
ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން ސިއްރު ނުކުރަން ނުަވަތ  ގާޒީހާމަކުރުމާމެދު 

 ލިޔުން އެ ޚަޞްމަށް އަނެއް މައްސަލައިގެ ،ހާލަތެއްގައި ނިންމާ  ގާޒީކޮށް ހާމަކުރަން އެއް
 ދޭންވާނެއެވެ.
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 ހައި ކަނޑަނާޅާ ގޮތަކަށް އެހެން އެނޫން ހާލަތުގައި، ކަނޑައަޅާ ގާޒީލިޔުމެއް ސިއްރުކުރަން  )ވ(  
 ލިޔުން  މިންވަރަކަށް ވަކި އަދި ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދުލެއް ޚަޞްމަށް އަނެއް ލިޔުން އެ ހިނދަކު،

ލިޔުން ހުށަހެޅި  ،ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި، ހާމަކުރަން ކަނަޑއެޅި ބައި ގާޒީހާމަކުރަން 
ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަާރތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ޫދކުރާ ލިޔުމުގައި ހާމަނުކުރަން  

  ފަރާތަށް ލިޔުން ރައްދުކުރުމަށްކަނޑައެޅި ބައި އުނިކުރުމަށްފަހު ލިޔުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ގާޒީ
ލިޔުން ުހށަހެިޅ  ،ޓަކައި، އުނިކުރި ލިޔުން، ލިޔުން ހުށަހެޅި ފަރާުތން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން

 އަންގަންވާނެއެވެ.  ގާޒީފަރާތަށް 

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  )މ(  
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަްށ  ،ވޭތޯއާއި ެއ ޖަވާބު ފޯމުެގ ކޮޕީއެއްހުަށހަޅައިފައިޖަވާބު 

ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާެނއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު 
 ،މައްސަލައަށް ޖަވާބު ހުށަހަޅަން ގޮތެއްގެ މަތީންކަނޑައަޅާ  ގާޒީނުވާނަމަ،  ހުށަހަޅައިފައި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ލިބިފައިވާަކން ލިޔުންތައް އެންމެހައި ގުޅޭ މައްސަލައާ ()ފ  
ގޮތުެގ މި ގަވާއިދުގައިވާ  ،ގިންތި  ގޮތުގެ  ގެންދާނެ ކުރިޔަށް މައްސަލަ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު،

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ގާޒީ މަތީން

ަބޔަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިގެން  ކުރުމާބެހޭޙައްލުޢާއިީލ މައްސަލަތައް  ،ގިންތި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު )ދ(  
ކޯޓުްނ  ،ނުވަތަ ެދ ފަރާުތން އެއްބަސްވާނަމަ ،ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަންޙައްލުމައްސަލަ 

 ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   ގާޒީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ޙައްލުބޭރުގައި މައްސަލަ 

 ގާޒީ ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ސާފުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތުން މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ()ތ  
 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ގުޅޭ ރައްދުދިނުމާ މަްއސަލައަށް ސާފުކޮށްދިނުމުން، ަމއްސަލަ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ()ލ  
 .ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ،އިރުޝާދުަތއް ދޭންޖެހޭ ގާޒީ ގޮތުން

ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، ކޯޓަށް  ވަރި ()ގ  
ކުރުމަށް ދެފަރާތުްނ ޙައްލުހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ 

ވަގުތު ަކނޑައަޅައި، އެކަން އިޢުލާނުޮކށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބޭނުންވާނަަމ، އެކަމަްށ 
 ލަންވާނެއެވެ.ސައިމަޑުޖައް
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    ިގނަވެގެން ،ކުރުމަށް އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭނީޙަްއލުކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ  )ޏ(  
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ  )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. ނަމަވެސް އެ 14

      ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު އެދިއްޖެނަމަ، 
 )ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 14

 ޙައްލުފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ދީކުރުމަށް ޙައްލުކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ  ()ސ  
ނުކުރެވުނުކަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޯޓަްށ  ޙައްލުކުރެވުނުކަން ނުވަތަ 

ކުރެވިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙައްލުއަދި މައްސަަލ  އަންގަންވާނެއެވެ.
 ސް އެކަން ކޯޓަށް އެންގިދާނެއެވެ. މުއްދަތުގެ ކުރިންވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ،ހާލަތުގައި

ވެއްޖެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގައިފިނަމަ، ޙައްލުމައްސަލަ  ()ޑ  
މައްސަލައިގެ  ،އަޑުއެހުމެއްގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށް

 ޚަޞްމުންނަށް އެކަން އަންގަންާވނެއެވެ. 

ނުކުރެވޭކަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގައިފިނަމަ،  ޙައްލުމައްސަލަ  ()ޒ  
އެކަން ޚަޞްމުންނަށް  ،ގެންދާނެގޮތް ކަނޑައަޅައި ކުރިޔަށްމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ކޯޓުގެ

 އިޚްިތޞާޞާެމދު

 އުެފްއދުން  ސުވާލު

 ގޮތެއް މައްސަލައާމެދު އެ ،ބަލައި މަްއސަލަ އެ ހަވާލުވުމަށްފަހު، މައްސަލައާ ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ .43

 ބަލައިގެން މައްސަލަ އެ ކޯޓުން އެ ހާލަުތގައި އެ ނުވަތަ ނުވާކަމަށް ިލބިގެން ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ނިންމުމުގެ

 ދިުނމުގެ  ރައްދު  ސަލައަށްމައް ެފނިްއޖެނަމަ، ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް  ހާަލތެއް ނުވާނެ

 ނުވާަކމަށް ލިބިެގން ކޯޓަށް އެ އިޚްިތޞާޞް ގެންދިއުމުގެ ކުރިޔަށް ނުވަތަ ބެލުމުގެ މައްސަލަ އެ ބަދަލުގައި،

އެދެިވދާނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޯކޓުގެ  ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް
 ވެސް އުފައްދައިފިނަމަ، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގައިމެދު ސުވާލު ޞާއިޚްތިޞާ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ގޮތެއް މިކަމާމެދު

 މަްއސަލައަށް

 އިންކާރުުކރުން 
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ، ވަކި ބަޔަކަށް  )ހ( .44

ނުވަތަ މުޅި މައްސަލައަށް އިންކާރުކުރާނަމަ، އެއްބަސްނުވެވޭ ބަޔާ ގުޅޭ  ،އެއްބަސްނުވާނަމަ
 ގޮތުން ދެފަރާތަށް ހެކި ހާމަކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 
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 އޮތް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ހެކި ހާމަކުރަން ފުރުޞަތު ދޭންވާެނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި )ށ(  
ގެންދެވިދާެނ ކަމަށް ޝަރީޢަތުްނ ކަނޑައަޅާ  ކުރިޔަށްހެކި ހުށަހެޅުމަކާ ުނލައި  ،ނަމަވެސް

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ށެއްމައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރާކަ

ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ަބަލއިގަތުމާމެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެްއ ކަނޑައަޅައި، އިބްތިދާއީ  )ނ(  
 އިުޢލާނުލިކަން މައިއަޑުއެހުްނަތއް ނިންަލންވާނެެއވެ. އަދި އިބްދިތާއީ މައިއަޑުއެހުންތައް ނިން

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

އަޑުެއހުމަކާ ނުލައި 

 މަްއސަލަ ނިންމުން 
 ނިންމުމުގެ މައްސަލައިގެ ހާލަތެއްގައި، ނިންމާ މައްސަލަ ނުލައި ބޭއްވުމަކާ އަޑުއެހުމެއް ޝަރީޢަތުގެ .45

 ޚަޞްމުންނަށް ލިޔުމެއް، ކޮށްފައިވާބަޔާން ސަބަބު ވާސިލުވި ނިންމުމަށް އެ އިތުރުން،
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ

 ވަނަ ބައި: ޝަރީޢަތް ހިންގުން ނުވަ

 ޝަރީޢަުތގެ

 އަޑުެއހުންަތއް 
އިޖުރާއަތުތަްއ  ކޮށްފައިވާޓަކައި، ިމ ގަވާއިދުގައި ަބޔާން މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތް ފެށުަމށް )ހ( .46

ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ކޯޓުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. 
 އިުޢލާނު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ަފށައި، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުްނތައް ފެށުނުކަން 

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

  ޚަޞްމުންނަށް ދޭންާވނެއެވެ. ދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުކުރިޔަށްޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް  )ށ(  

ވާ މައްސަލައެއް ނަމަ، ވަރިވާން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށްއެދި  )ނ(  
 ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ. ،އެއްބަސްވާ ހާލަތުގައި

ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުގައި  ކުރިޔަށްހެކި ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި  )ރ(  
ޙުކުމް  ،މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުން، މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި

 ކުރަންވާނެއެވެ.   އިޢުލާނުކުރާނެ ތާރީޚު 

ފައިނުވާ ވަރިއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތަށް ވަކި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވި )ބ(  
މައްސަލަތަކާއި، ދެފަރާތަށް ވަކި ގޮތަކަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އެއްބަސްވެވިފައިނުވާ 

ކުރުމާބެހޭ ޙައްލުަމއްސަލަތައް  ޢާއިލީއެހެނިެހން މައްސަލަތަުކގެ ތެރެއިން ކޯޓުެގ  ޢާއިލީ
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ސަލަތައް ކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައް ،ބަޔަށް ތަހުވީލުކުރަން ޝަރީަޢތަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް
 ކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ތަހުވީލުުކރަންވާނެއެވެ. ޙައްލު

 އިބްިތދާއީ  އަދި ތަހުީވލުނުކުރާ ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ ކޯޓުގެ )ޅ(  
 ަބލައިގަނެފައިވާ  ޝަރީޢަތަށް ހެއްކަކީ އެ، މައްސަލަތަކުގައި ވާހުށަހަޅައިފައި ހެކި ގައިމަރުޙަލާ
      ނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ އެގާރަވަނަ ބައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޝަރީޢަތުން ކަމަށް ހެއްކެއް

 ގަންވާނެއެވެ. ހެކިބަސް ނަ ގޮތުގެ މަތީންގައިވާ  )ހެކި ހުށަހެޅުން(

ވާ ޝަފަހީ ހެކިންެގ ހެކިބަސް ހުަށހަޅައިފައިކިތާބީ ހެކި ބަލައިގަެނފައިވާނަަމ، ދެފަރާތުްނ  )ކ(  
ހެކިްނގެ ހެކިބަހާ ގުޅޭ ގޮތުްނނާއި، ިކތާބީ ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަަކ ނަގައި ނިމުމުން، ަޝފަހީ 

ދައްކައި އަދި/ނުވަތަ ބަޔާން ހުަށހަޅަން ދެފަރާތަށް ފުރުޞަތު ޭދންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ހެއްކާ 
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ. އަިދ  ،ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ

ޅާ ފަރާތުން ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެއްކުމުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަ
 ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ބަޔާން ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު  ޚުލާޞާވެސް  ދެފަރާތުން ،ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު )އ(  
 ދޭންވާނެއެވެ. 

ކޮށް، އިޢުލާނުނިމުމުން، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުނުކަން  ޅައިބަޔާން ހުށަހަ ޚުލާޞާ )ވ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ.  އިޢުލާނުޙުކުމް ކުރާނެ ދުވަހެއް 

ކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ތަހުވީލުކުރާ މައްސަލައެއް، ޝަރީޢަތްކުރާ ޙައްލުމައްސަލަތައް  ޢާއިލީ )މ(  
   ކުރުމާބެހޭ ބައިން ފޮނުވުމުން، އެ މައްސަލައަކީ އްލުޙަމައްސަލަތައް  ޢާއިލީ ،ސެކްޝަނަށް

މި ގަވާއިދުގެ އެގާރަވަނަ ބައިގައިވާ  ،ހެކި ހުށަހަޅައި، ހެކި ބަލައިަގެނފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ
 ގެންދަންާވނެއެވެ.  ކުރިޔަށް ގޮތުގެ މަތީން

ކުރުމާބެހޭ ބައިްނ ޙައްލުމައްސަލަަތއް  ޢާއިލީނުވާ މައްސަލައެއް ނަމަ،  ހުށަހަޅައިފައިހެކި  )ފ(  
ބަޔާން  ޚުލާޞާތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިވާކަން ޚަޞްމުންަންށ އަންގައި، 

 ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެެވ. 

  



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-102ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              144 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

 

34  

 ގޮތް  ކުރާނެޢަމަލު  ކުރުމުގައިޙައްލު  މައްސަލަތައް  ނަ ބައި: ޢާއިލީދިހަވަ

 މަްއސަލަތައް ޢާއިލީ
 ޙައްލުކުުރުމގައި

 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ

 ވަރިވުމަށް ފަރާތުން މަްއސަލަ ރައްދުވާ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހަޅާ ެއދި ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް .47
 ހުށަހަޅާ  އެދި ވަރިވުމަށް ނުވަތަ އެދި ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ

       މައްސަލައިގައި  އެ ޚަޞްމަކު މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުމުގައި  އިބްތިދާއީ މައްސަލަތަކުގައި
 މައްސަލައަކީ  އެ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ އެދޭނަމަ، ކުރުމަށްޙައްލު މައްސަލަ ފަރާތުގެ ދެ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓު
 ވާސިލުވެވިދާނެކަމަށް ޙައްލަކަށް ޞުލްޙަވެރި ވާހަކަދައްކައި ފަރާތުން ދެ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި  އެ

 ބަޔަށް" ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް "ޢާއިލީ މައްސަލަ އެ ފެންނަ މައްސަލައެއްނަމަ،
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ިހމެނޭ މަްއސަލަިއގައި
 ފަރާތްތަކަށް

 ލިިބދޭ ޤާނޫީނގޮތުން
 ފުރުޞަތުތަާކއި

 މަޢުލޫމާތު ޙަްއޤުތަުކގެ

ފޯރުކޮށްދިުނމާއި 
މަްއސަލަތައް 

ޙައްލުކުަރން 
 މަަސއްކަތް ކުރުން 

  މައްސަލައިގައި  ،ފޮނުވައިފިނަމަ މައްސަލައެއް ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ )ހ( .48
 ިލބިދޭ  ޤާނޫނީޮގތުން ދެފަރާތަށް މައްސަލައިގައި ުހށަހެޅިފައިވާ ،ރުކޮށްހާޒި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ

 ،މަގު ިލބިދޭނެ ާޤނޫނީގޮތުން ދެފަރާތަށް ވީވަރަކުން މަޢުލޫމާތު ޙައްޤުތަކުގެ ފުރުޞަތުތަކާއި
 ފަހިޮކށްދޭންވާނެއެވެ. ބައިން ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ

 މައްސަލައިގައި  އެ ފޮނުވައިފިނަމަ، މައްސަލައެއް ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ )ށ( 
 މައްސަލަ ގޮތަކަށް ުޞލްޙަވެރި އެއްބަސްވާ ފަރާތްތައް އެ ރުކޮށްހާޒި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ
ކުރަންވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް ބައިން ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ ،ކުރުމަށްޙައްލު

 ދެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭންވާއެވެ. ،މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު

 ޞުލްޙަކުުރމުގެ
 ަގއިމަުރޙަލާ

 ބަިއވެރިުކރެިވދާނެ
 ފަރާތްަތއް  އެހެން

 ގާތް  ނުވަތަ މެންބަރެއް ޢާއިާލގެ ދެފަރާތުގެ ޓަކައި ޞުލްޙަކުރުމަށް މެދުގައި ދެމަފިރިންގެ )ހ( .49
ކުރުމާބެހޭ ޙައްލުގޮތްކަމުގައި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް  ރަނގަޅު އެންމެ އެއީ ކުރުންހާޒިރު މީހެއް

 ހާޒިރު ފަރާތެއް އެފަދަ  ގައިމަރުޙަލާ ޞުލްޙަކުރުމުގެ ،ާހލަތުގައި ބަޔަށް ފެންނަ
 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 އެހީ  ލިބިދޭންޖެހޭ ޞުލްޙަކުރުމުގައި ފަރާތަކީ އައްޔަނުކުރާ ފަރާުތން ޢާއިލާގެ ދެފަރާތުގެ )ށ(  
 އިތުރު ސަބަބުން ފަރާތެއްގެ އެ މައްސަލައަށް ނުވަތަ ،ފަރާތެއްނަމަ ފޯރުވައިނުދެވޭ
 ،ބާރު  ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިން ފަރާތެއް އެފަދަ ،ފެނިއްޖެނަމަ ފޯރާކަމަށް ހީނަރުކަމެއް

 ކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ޙައްލުޢާއިލީ މައްސަލަތައް 
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 ަމއްސަލަަތއް ވަީރގެ

 ނުކުެރވޭަނމަ ޞުލްޙަ
 ގޮެތއް ދަރިްނނާެމދު

 ކަނޑަެއޅުން 

 ޞުލްޙަކުރުމަށް މެދުގައިދެ ދެމަފިރިންގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ އެދި ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރިވުމަށް .50
 ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޞުލްޙަ ކުރުމަްށފަހުވެސް މަސައްކަތް ބައިން ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ
 ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭ ޝަރީޢަތް މައްސަލަ ލިބިފައިވާނަމަ، ދަރިން ތިބެ ކައިވެނިކޮށްގެން ދެމީހުން އެ އަދި

 ދެމަފިރިން ކަންތައްތަކުގައި ނިންމަންޖެހޭ ޓަކައި މަޞްލަޙަތަށް ދަރިންގެ ،ކުރިން ފޮނުވުމުގެ
 މަސައްކަތް ބައިން ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ ،ކަނޑައެޅުމަށް ގޮތްތަކެއް އެއްބަސްވާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 ދެމަިފރިން

 ޞުލްޙަކުުރމުގެ
 ގޮތުން

 ކައުންސެލިްނގ

 ކަނަޑެއޅުން  ހޯދުމަށް

 މައްސަަލތައް ޢާއިލީ ތެރެއިން މައްސަލަތަުކގެ ހުށަހަޅާ އެދި ވަރިކުރުމަށް  ނުވަތަ ވަރިވުމަށް .51
 ޝަރީޢަތް ނުކުރެވި  ޞުލްޙަ މަސައްކަތްކޮށް ޞުލްޙަކުރުމަށް ދެމަފިރިން ބައިން ކުރުމާބެހޭޙައްލު

 އެއީ  ހޯުދން ކައުންސެލިންގ ދެމަިފރިން، ހާލަްތތަކުގައިޮފނުވައިލެވޭ  މައްސަލަ ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭ
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ގޮތަށް  އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ ޝަރީޢަތަށް ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި އެންމެ

 ދަރިްނގެ
 މަޞްލަޙަުތަގއި

 ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ

 ހިމެނެއެވެ. ކަންކަން އަންނަިނވި ތެރޭގައި ކަންތަކުގެ ބަލަންެޖހޭ މަޞްލަޙަތުގައި ދަރިންގެ )ހ( .52

 ބޮޑު މިންވަރަށްވުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ޚަރަދަށް ދަރިންގެ (1)   
 އެންމެ އެއްބަސްވާ ދެފަރާތުން މުގައިއެކަ ،ބޭނުންާވނަމަ ހަމަޖައްސަން ދެއްއަދަ

 ؛ގޮތް ހުރި މަޞްލަޙަތު

 ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި  ކުއްޖާއަށް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރާނެ ޙަޟާނަތު ދަރިންގެ (2)   
 ؛ގޮތް އެއްބަސްވާ

 ޓަކައި ފުއްދުމަށް ބޭނުްނތައް އެހެނިހެން ޟަރޫރީ ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތާއި ކުއްޖާގެ (3)   
 އެއްބަސްވުމަކަށް  ބެހޭގޮތުން  ޚަރަދާ އި،ކަންަތއްތަކާ ކުރަންޖެހޭ ދެފަރާތުން
 ވުމަށް.ވާސިލު

 ޓަކައި ކުރުމަށް ތަރުބިއްޔަތު ދަރިން ޔާއިއްމަޞްލަޙަތުގަ ދަރިންގެ މިނޫންވެސް (4)   
 ނުވަތަ ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާިއލީ ނިންމަންޖެހޭކަމަށް

 ވުމަށް.ވާސިލު އެއްބަސްވުމަކަށް ަކންތަކުގައި ފެންނަ މީހަކަށް ދެމަފިރިންކުރެ
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 މަޞްލަޙަތުހުރި  އެންމެ ޙައްޤުގައި ކުއްޖާގެ ،ހިނދަކު ނުާވހައި މިނޫން ގޮތެއް ސާބިތު )ށ(  
 ގޮތަކަށް ބައްދަލުކުރެވޭނެ ވެސް ޔާ ބައްޕަ ޔާއިމަންމަ ކުއްާޖގެ ،ބަލަންވާނީ ގޮތްކަމުގައި
 ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. ކަންކަން

 އެހެން ޢާއިލާގެ ކުއްޖާގެ ގޮތެއްގެ މަީތން ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން ޙައްޤު  ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ކުއްޖާއަށް (ނ)  
 ލިބިގެންވެއެވެ. މެންބަރުންަނށް

 ުގޅޭ ގޮުތން ކުދިންނާ

 މަޢުލޫމާތު  ހޯދާ ކޯޓުން
 ނާެބހޭ ކުދިން އެ ،ތިބިނަމަ ދަރިން ދެމަފިރިންގެ ،ކުރިން ލުމުގެރޫޅައި ކައިވެންޏެއް  އެއްވެސް .53

 ޯހދަންވާނެއެވެ. ކޯުޓން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި

 ކުދިންގެ އުމުރާއި އުފަންދުވަސް. (ހ)  

 ނޫންކަން.ކުދިން ސްކޫލަށް ދާކަން ނުވަތަ  )ށ(  

 ކުދިން ސްކޫލަށް ދާ ގަޑި. )ނ(  

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ކޮން ފަރާތަކާ އެކުގައިކަން. )ރ(  

 ކުދިންނަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭުނންވާ ކުދިންކަން ނުވަތަ ޫނންކަން. )ބ(  

 ކަން.ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮްނފަރާތަކާހަވާލު ޙަޟާނަތުކުދިންގެ  )ޅ(  

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ދެންހުރި ފަރާތާިއ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކޮށްދޭން  )ކ(  
 ބޭނުންވަނީ ކޮން ޮގތަކަށްކަން.

 މިންވަރު. ބޭނުންވާނެ ޚަރަދު ކަންތަކުގައި  ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުއްޖާ )އ(  

 މެުދަގއި ދެމަިފރިންގެ

 ގޮްތތަކެއް އެްއބަްސވާ
 ކަނޑަެއޅުުމގައި

 އެހީތެިރވުން 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހާލަތުގައި، އަންަނނިިވ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  50ގަވާއިދުގެ  މި )ހ( .54
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް  ،ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތްޙައްލުދެމަފިރިން އެއްބަސްވާ ގޮތެއް ނުވަތަ 

 ކުރުމާބެހޭ ބައިން ބަލަންާވެނއެވެ.ޙައްލު

 ޒިޔާރަތްކުރުން. ކުދިންަނށް އެ ޙަޟާނަތާއި ކުދިންގެ (1)   
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 އަދާކުރުން. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ ދެމަފިރިން މަޞްލަޙަތުގައި ކުދިންގެ (2)   

 ހަމަޖެއްސުން. ޚަރަދުބަރަދު ކުދިންގެ (3)   

 ދެފަރާުތން  އެ ގުޅޭގޮތުން ދަރިންނާ  މުސްތަޤްބަލުގައި ،ިތބިނަމަ ދަރިން ދެމަފިރންގެ (4)   
 ގޮތް. ޢަމަލުކުރާނެ

ކުރުމާބެހޭ ޙައްލުޢާއިީލ ަމއްސަލަތައް  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މަޢުޫލމާތުތައް ހޯދުމަްށފަހު މި )ށ(  
 ދޭންވާނެއެވެ. ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ެދމަފިރިންނަށްޙައްލުކަންކަން  ބައިން އެ

 ދެނެގަތުަމށް  ގޮތްތައް އެއްބަސްވެވިދާނެ  ދެމަފިރިންނަށް ކުރެ ގޮތްތަކުން އެ އަދި
 އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.

 ،އެްއބަްސާވގޮތް
 ޝަރީޢަތްކުުރމާެބހޭ

 އެްނގުން  ބަޔަށް

ޝަރީޢަތް ކުރާ ސެކްަޝނަށް  ،އެ އެއްބަސްވިގޮތް ،ދެމަފިރިން ވަކިގޮތަކަށް އެއްަބސްވެއްޖެނަމަ .55
 ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 ،ލިޔެ އެްއބަްސާވގޮތް

 ިހމެނޭ މަްއސަލަިއގައި

 ދެފަރާތުން
 ސޮއިުކރުން 

       ،އެއްބަސްވެއްެޖނަމަ ވަކިގޮތަކަށް ެދފަރާތުން  ބައިގައި ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ .56
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ދެފަރާތުން ލިޔުމުގައި އެ ލިޔެ، ގޮތް އެއްބަސްވި އެ

 ައވަހަށް މަްއސަލަތައް
 ނިންުމމަށް

 މަަސއްކަތްކުރުން 

 އަވަހަކަށް  އެންމެ ވީ  ،މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅޭ ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ )ހ( .57
 ޢާިއލީ ގޮތުން އުސޫލެއްގެ އާންމު  މިގޮތުން  ކުރަންވާނެއެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  ގޮތެއް

   މަސްދުވަހުގެ )އެކެއް( 1 ހުށަހެޅޭތާ މައްސަލަ ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް
 ނިންމުަމށް  ގޮތެއް ވަކި މައްސަލައިގައި ،ތެރޭގައި ަމސްދުވަހުގެ )ދޭއް( 2 ނުވަތަ ތެރޭގައި

 ދޭންވާނެއެވެ. ސަމާލުކަން

ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ، ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތައް )ށ(  
)ތިނެއް(  3 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 25ގެ ( )ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު 4/2000

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ލަސްވެގެން ނިންމަންވާނެއެވެ. 
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 ލަސްނުކޮށް

 ބަޔަށް ޝަރީޢަތާެބހޭ
 ފޮނުވުން  މަްއސަލަ

ފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހަޅައިޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަ )ހ( .58
ވެވޭނެކަމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަަތއް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ލު ކަށް ވާސިޙައްލަޞުލްޙަވެރި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތުގަިއ  57މި ގަވާއިދުގެ ، ވެސް ފެންނަ މައްސަލަތައް
 ވެ.ލަސްނުކޮށް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ުކރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވަންާވނެއެ

     ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  )ށ(  
      މައްސަލައަކީ ޙައްލުނުވެ، ނުރައްކަލަކަށް ވެދާނެކަމަްށ ފެންނަ މައްސަލައެއްނަމަ،  އެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތުގައި ލަސްނުކޮށް ކޯޓުގެ  57 މި ގަވާއިދުގެ
 ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުަވންވާނެއެވެ.

 މަްއސަލަތައް ޢާއިލީ

 ށްބަޔަ ޙައްލުކުުރާމބެހޭ
 ކަންތައްަތއް ފެންނަ

 ޝަރީޢަތްކުުރމާެބހޭ
 އެްނގުން  ބަޔަށް

 އެއްބަސްވެަފއިވާ ދެފަރާތުން މައްސަލައިގައި ުހށަހެޅިފައިވާ ބައިން ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ .59
 ަޝރީޢަތް ލަފައެއް ފެންނަ ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ މައްސަލަގައި ،ކަންތައްތަކާއި

 އަންގަންވާނެއެެވ. ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭ

 މަްއސަލަތައް ޢާއިލީ
 ޙައްލުކުުރާމބެހޭ

 ދީފަިއވާ ބައިން

 މަޢުލޫމާތަށް
 ރިޢާޔަތްކޮށް

 ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން
 ނިންމުން 

 ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން މައްސަލަަތކުގައި ޮފނުވާ ބައިން ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ )ހ( .60
 ލަފަޔަށް މަޢުލޫމާތާއި ދީަފއިވާ ބައިން ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަަތއް ޢާއިލީ ނިންމުމުގައި

 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތް

 ވާސިލު  ޙައްލަކަށް ުޞލްޙަވެރި މައްސަލައިގައި ބަިއން ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ )ށ( 
 ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާިއލީ ނީ،ނިންމާ  ގޮތެއް މައްސަލައިގައި ،ނުވެވިއްޖެނަމަ

 ޝަރީޢަތުންނެވެ. ރިޢާޔަްތކޮށް ލަފަޔަށް ދީފައިވާ ބައިން

    ،މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމާ ހާލަތުގައި ކުދިން ތިބިނަމަ މި )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގައިާވ  52ގަވާއިދުެގ  މި ،ކުދިންނާ ބެހޭގޮތުްނ ގޮތެްއ ނިންމުމުގައި އެ

 ކުދިްނގެ މަޞްލަޙަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަށް ރިޢާޔަތް  ،ކަންތައްތަކަށް ބަލައި
 އެވެ.ކުރަންވާނެ

 ނުުވމުން ޞުލްޙަ
 ހުށަހެޅުން  ރިޕޯޓު

 ދިމާވެފައިވާ  ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެމުގައި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިގެ ބައްަދލުވު .61
 ޙައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ ަބޔާންތަކާއި ނެގިފައިވާ އެ މަޖިލީހުގައި ޙައްލުނުވާނަމަ، މައްސަލަތައް

 ރިޕޯޓެއް  ގޮތުގެ ފެންނަ މައްސަލައާމެދު ފަރާތަށް އެ އަދި  މަސައްކަތާއި ކުރި ފަރާތުން ހިންގާ ޞުލްޙަ
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު
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 ރިޕޯޓުަގއި ޞުލްޙަ

 ހިމަނަްނޖެހޭ
 ނުކުތާތައް 

 ހިމަނަންާވނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ރިޕޯޓުގައި ޞުލްޙަ .62
     

 .ނަންބަރުޤަޟިއްޔާ  )ހ(  

 .ޞުލްޙައަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު )ށ(  

 .ޞުލްޙައިން ނިމުނު ތާރީޚު )ނ(  

 .މައްސަލަ ފޮނުވި ސެކްޝަން )ރ(  

 .ޞުލްޙަވީ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ )ބ(  

 .ޞުލްޙަވީ ގޮތް )ޅ(  

 .ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ކަންކަމާއި އެއްބަސްނުވާ ކަންކަން )ކ(  

 .ސަބަބު މާއި، ޞުލްޙަނުވާޞުލްޙަ ނުވާކަ  ،ޞުލްޙަ ނުވާނަމަ )އ(  

 .މީހުންގެ ސޮއި ޞުލްޙައިގެ ޚަޞްމުންގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އެ )ވ(  

 .ސޮއި މަޤާމާއި ފަރާތުގެ ހިންގި ޞުލްޙަ )މ(  

ދެފަރާތުން 

ވަކިގޮތަކަށް 
 ،އެްއބަްސެވއްޖެަނމަ

 ިއގެޞުލްޙަ
 އެްއބަްސވުެމއް

 އެކުލަަވއިލުން 

 ބައެއް އެއިން ނުވަތަ ވެއްޖެަނމަ،ޙައްލު އެއްކޮށް ޚުޞޫމާތު އޮތް މެދުގައި ޚަޞްމުންގެ )ހ( .63
 ޚަޞްމުން  އެއްބަސްވުމެއްގައި ޞުލްޙައިގެ  ވެވޭ ލިޔުމުން ވެއްޖެނަމަ،ޙައްލު

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 ކޯޓުން ނުވަތަ ބައިގައި ކުރުމާބެހޭޙައްލު މައްސަލަތައް ޢާއިލީ ދަށުން )ހ( ގެ މާއްދާގެ މި )ށ( 
 ޚަޞްމުންގެ  ހާލަތުގައި ވާޙައްލު ބައެއް އެއިން ނުވަތަ އެކުގައި މައްސަލަ ބޭރުގައިވިޔަސް

 ނުވަތަ  އެއްކޮށް މައްސަލަ އެ ސޮއިކުރުވުމާއެކު، އެއްބަސްވުމުގައި ޞުލްޙައިގެ މެދުގައިވާ
 ދެން  މައްސަލަ އެ އެއަށްފަހު ނިމުނީއެވެ. ކަނޑައެޅި ގޮެތއް ބަޔާމެދު އެ މައްސަލައިގެ

 ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. ކަށްކޯޓަ
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 ގާޒީ  ސާފުވެފައިވާކަން ޚަޞްމުންނަށް ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޞުލްޙައިގެ )ނ(  
 ޚަޞްމުންނަށް ގާޒީ ލުުމގައިއެކުލަވައި އެއްބަސްވުން ޞުލްޙައިގެ ކުރަންވާނެއެވެ.ޔަގީން

 ރުހުމާ  އޭނާގެ އިލްތިޒާމެއް ލުނުކުރާގަބޫ ޚަޞްމަކު  އެއްވެސް ނަމަވެސް، އެހީތެރިވެދިން
 ނުވާނެއެވެ. އިތުުރކޮށްގެން އެއްބަސްވުމަށް އެ ނުލައި،

 ޝަރީޢަތަށް ވާނަމަ، ކަމުގައި ބައެއް މައްސަލައިގެ ވަނީޙައްލު އެއްބަސްވުމުން ޞުލްޙައިގެ )ރ(  
 އެންގުމުގެ  ސޮއިކުރުމަށް ޚަޞްމުން ލިޔުމެއްގައި ކޮށްފައިވާބަޔާން ތައްތަފުސީލު ބައިގެ ފޮނުވާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. އަށްގާޒީ އިޚްތިޔާރު

 ވަނަ ބައި: ހެކި ހުށަހެޅުން އެގާރަ

ހެކިބަސް ިދނުުމގެ 
 ކުރިން ހުަވއިކުުރން 

ހެކިބަސް ދިނުމުގެކުރިން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޚަތިމުގައި އަތްލައިގެން އަންނަނިވި އިބާރާުތްނ  )ހ( .64
"ފެމިލީ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މި ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ހުވައި ކުރަންވާނެއެވެ. 

ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި، އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދުބުނުމަށާއި، 
 ގަްނދީ ހުަވއިކުރަމެވެ."هللا ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް މާތް

މީހަކު ހުވައި ކުރާއިރު އޭނާގެ  އެ ،ގައި ހުރި މީހަކު ނަމަޚަތިމުގައި އަތްނުލެވޭ ހާލަތު )ށ(  
 ކުރިމަތީގައި ޚަތިމު ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ތެދުުބނުމަށް އޭާނ  ،ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ،ހެކިބަސްދޭން ހުރީ ޣައިރު ުމސްލިމެއްނަމަ )ނ(  
ދޮގުވާހަކައެއް ބުނެފިނަމަ ޤާޫނނީގޮތުން އަަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން  ،އިޤްރާރުވާކަމަށާއި

 އޭނާގެ ބަޔާންނެގުމަށްފަހުއެވެ. ،އޭނާއަށް އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށް

 ދެފަރާތުން
 އެްއބަސް ވަކިގޮތަކަށް

 ހެކި ނުެވއްޖެަނމަ،
 ހުށަހެޅުން 

 ދަފްޢު  ފަރާތްތަކުގެ  ހިމެނޭމައްސަލައިގައި  ހާލަތުގައި  އެއްބަްސނުވާ ވަކިގޮތަަކށް ދެފަރާތުން ހ() .65
 ދޭންވާނެއެވެ. ފަރާްތތަކަށް އެ ޝަރީޢަތުން ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ ހެކި ސާބިތުކުރުމަށް

 ޝަފަހީ  ހުށަހަޅަނީ ސާބިތުކުރުމަށްކަމާއި، އެއްޢާވާޤި ކޮން ހުށަހަޅަނީ ހެކި ހުށަހަޅާއިރު، ހެކި )ށ( 
 އެޑްރެހާއި  އުޅޭ މިހާރު އެޑްރެހާއި، ދާއިމީ ނަމާއި، ހެކިެވރިޔާގެ އެދޭ ންހުށަހަޅަ ހެކިނަމަ

ނަންބަރު ކޯޓަށް ުހށަަހޅަންވާނެއެވެ. ކިތާބީ ހެކި  ފޯނު ،އެނގޭނަމަ ރުބަނަން ފޯނު
 ހުށަހަޅާނަމަ، ހުަށހަޅާނީ ސާފު ލިޔުމެކެވެ.
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 ސުވާލު  ފަރާތަކުން އެއްވެސް ގުޅިގެން ހެއްކާ އެ ވެފައި، ކަމުގައި ހެކި ކިތާބީ ހުށަހަޅަނީ ނ()  
 ކުރަންވާނެއެވެ. ރިޢާޔަތް މައްސަލައިގައި ހެއްކަށް އެ ،ނުވާނަމަ ފައިދައިއުފައް

ހެކިބަސް ެނގުުމަގއި 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ގޮތުެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާަގއި މި ޢަމަލުކުރާނީ، ނެގުމުގައި  ހެކިބަސް ހެކީންގެ )ހ( .66
 ނެވެ.މަތީން

       ތަކުގައި،ހާލަތް ނަގަންެޖހޭ  ހެކިބަސް ހެކީންގެ އަޑުއެހުމެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ (1)   
 އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ނުވަތަ މަޖިީލހެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ ނަގަންާވނީ، ހެކިބަސް ހެކީންގެ އެ

 މީހުންނާ  އެ ހުވައިމަތީގައި އަޑުއެހުމެއްގައި  ބެއްވޭ މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް
 ސުވާލުކޮށްގެންނެވެ.

 އެެހން  ހުށަހެޅުމަށް އެފިޑެވިޓް ނުވަތަ  ހާލަތުގައި، ހުއްދަކުރާ ހުށަހެޅުމަށް ފިޑެވިޓްއެ (2)   
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހެކި މެދުވެރިކޮށް އެފިޑެވިޓް ހާލަތުގައި، ލާޒިމުކުރާ ޤާނޫނަކުން

ހެކީންގެއެވެ.  ރުކުރާހާޒި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ،ނަގާނީ ހެކިބަސް ފުރަތަމަ (3)   
 ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ހެކީންނާ ރުކުރާހާޒި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
-ކްރޮސް ހެކީން އެ ނިމުމުން، ސުވާލުކޮށް ގޮތުން އެގްޒެމިންކުރުމުގެ
 ލިބިގެްނވެއެވެ. ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ޙައްޤު، އެގްޒެމިންކުރުމުގެ

 އެގްޒެމިންކުރުމުގެ-ކްރޮސް ހެީކން ަދށުން ވަަނ ނަންބަރުގެ (3))ހ( ގެ  މާއްދާގެ މި (4)   
 ސުވާލުކުރެވޭނީ، ސުވާލުކުރާއިރު، ހެކީންނާ އެ ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ  ގޮތުން

 ބޭރުން އޭގެ އެކަްނޏެވެ. ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ހިެމނުނު ހެކިބަހުގައި ދިން ހެކީން އެ
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސުވާލެއް އެއްވެސް

 ފަރާތުގެ  މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ދަށުން ަވނަ ނަްނބަރުގެ( 3) )ހ( ގެ މާއްދާގެ މި (5)   
   މީހުން އެ ނިމުމުން، އެގްޒެމިންކޮށް-ކްރޮސް ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ހެކީން

 ލިބިެގންވެއެވެ. ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޙައްޤު، އެގްޒެމިންކުރުމުގެ-ރީ

 ރުކުރާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުމުން، ެދން ާހޒިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  (6)   
 ހެކީންނެވެ. ބޭނުންވާ  ރުކުރަންހާޒި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ  ،ރުކުރާނީހާޒި
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 ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ހެކީންނާ ރުކުރާހާޒި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ (7)   
މައްސަލަ  ،ޙައްޤު އެގްޒެމިންކުރުމުގެ-ކްރޮސް ހެކީން އެ ނިމުމުން، ސުވާލުކޮށް
 ލިބިެގންވެއެވެ. ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ

 ގޮތުން އެގްޒެމިންކުރުމުގެ-ކްރޮސް ހެކީން ދަށުން ވަނަ ނަންބަރުގެ( 7) މާއްދާގެ މި (8)   
      ސުވާލުކުރެވޭނީ، ސުވާލުކުރާއިރު، ހެކީންނާ އެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 ބޭރުން އޭގެ އެކަްނޏެވެ. ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ ހިެމނުނު ހެކިބަހުގައި ދިން ހެކީން އެ
 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސުވާލެއް އެއްވެސް

 ހެކީން ފަރާތުގެ މައްސަލަ ރައްދުވާ  ދަށުން ވަނަ ނަންބަރުގެ( 8) މާއްދާގެ މި (9)   
       މީހުން  އެ ނިމުމުން، އެގްޒެމިންކޮށް-ކްރޮސް ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ޙައްޤު، އެގްޒެމިންކުރުމުގެ-ރީ

 ނިމުމަށްފަހު  އެގްޒެމިންކޮށް-ރީ އެގްޒެމިންކުރުމާއި،-ކްރޮސް އެގްޒެމިންކުރުމާއި، ހެކިން (10)   
 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން ޝަރީޢަތުން ،އުފެދޭނަމަ ސުވާލެއް ގުޅިގެން ކާހެއް

ވަކި ލިޔުމެއް ވުޖޫދުގައި ވާކަން ނުވަތަ  ،މާއްދާގެ ދަށުން ޚަޞްމަކު ލިޔުމެއް ހާމަކުރާނީ މި )ށ(  
ޓަކައި  މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ކޮންމެވެސް އިރެއްގައި ވުޖޫދުގައި ވީކަން ބަޔާންކޮށްގެްނނެވެ. މި

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވާ ނުވަަތ ، "ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
އަތުން ލިޔެފައިވާ  ،ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ. ލިޔުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައިރައްކައު

އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް  ،ވީޑިއޯއާއި، ފޮޓޯއާއި، އީމެއިލާއި، ލިޔުންތަކާއި، އޯޑިއޯއާއި
ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ -މުއާޞަލާތުތައް ހިެމނޭގޮތުްނ އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔުންތަކާިއ، ވޯޑް

 މެޓަޑޭޓާ ހިމެނެއެވެ. ،ފައިވާ ލިޔުންތަކާއިލައިޑޭޓާބޭސްތަކާއި، ފޮހެ ، އިލިޔުންތަކާ

 ޤާނޫނަކުން  އެހެން ހުވާމަތީަގއިކަމަށް ،ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ހެކި ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ ހުށަހެޅޭ )ނ(  
 މެދުވެރިކޮށެވެ. އެފިޑެވިޓްނަމަ، ހެކި ހުށަހަޅަންވާީނ، ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ

 އެހެން ދިނުމަށް ހުވާމަތީގައި ހެއްކަކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ ހިނގަމުންދާ )ރ(  
 އެއްވެސް ހުށަހަޅާ ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ޚަޞްމަކަށް ހެއްކެއްކަމަށް ލާޒިމުކުރާ ކޯޓަކުން ޤައުމެއްގެ

 ކޯޓުގައި ަކނޑައަޅައިދިނުމަށް މެދުވެރިކޮށްކަމަށް އެިފޑެވިޓް ،ހުށަހެޅޭނީ ހުށަހެޅުމެއް
 އެދެވިދާނެއެވެ.
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 ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޚަޞްމެއްގެ މައްސަލައިގެ ނުވަތަ އިސްނެގުމުގައި  އަމިއްލަ ކޯޓުގެ )ބ(  
 ނުވަތަ  ބަޔާން  ފަރާތުގެ ހެކިބަްސދޭ ހުށަހަޅާ މަްއސަލައެއްގައި އެ ގުޅިގެން، ހުށަހެޅުމަކާ
 ގޮތުގައި  ހެކީގެ ،އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ އެ  ނުވަތަ ބަަދލުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްސަލަގެ
 ެއންގިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެފިޑެވިޓް

 ދިވެިހާރއްެޖއިން
 ުހރެ ބޭުރގައި

 އެފިޑެވިޓް
 ހެކި މެުދވެރިކޮށް

 ހުށަހެޅުން 

 ނުވަތަ ،ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ ޤާޫނނާ މި ބޭރުގައިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުރީ ފަރާތް ހެކިބަސްދޭ .67
 ވެސް ހުރެގެން ޤައުމުގައި ބޭރު އެ ،ގޮތުގެ މަތީން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުަތކާ ކަމާބެހޭ ޤައުމެއްގެ އެ

 ދެވިދާނެއެވެ. ހެކިބަސް މެދުވެރިކޮށް އެފިޑެވިޓް

 އޮންނަްނވީ އެފިޑެވިޓް

 ގޮތް 
 

 އޭނާައށް  ތެރެއިން، ކަްނކަމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއފިޑެވިޓްގައި އެ ފަރާތަކުން ދޭ އެފިޑެވިޓެއް )ހ( .68
 އޭނާއަށް ކޮބައިކަމާއި، ކަންަކމަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިނާކޮށް މައްޗަށް ކަމެއްގެ އެނގިފައިވާ
 އޭނާއަށް  ކޮބައިކަމާއި، ކަންަކމަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިނާކޮށް މައްޗަށް  މަޢުލޫާމތެއްގެ ލިބިފައިވާ

 ވަކިން  ކޮބައިކަން ަކންކަމަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް ގަބޫލުކުރުމެއްގެ ގަބޫލުކުރެވޭ
 ގަބޫލުކުރުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް އެ އަދި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަށް އެނގޭނެ

 އޮންނަންާވނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ވެސް މަސްދަރުތައް ބިނާކޮށްފައިވާ

 ދޭ އެފިޑެވިޓް ކަމާއި، ފަރާތަކުން ޚަޞްމެއްގެ ކޮން ދެނީ އެފިޑެވިޓެއް އެ އެފިޑެވިޓެއްގައި، )ށ(  
 ފަރާުތން ދޭ އެފިޑެވިޓް އޮންަނންވާނެެއވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ތާީރޚު ހުވާކުރި ނަމާއި، ފަރާތުގެ

 ކުރިމަތީގައި  ފަރާތެއްގެ  އެ އަދި އޮންނަންވާނެއެވެ. ފައިހައިޖަ ނިޝާން އިނގިލީގެ ސޮއިކޮށް،
 ސޮޔާއި، ފަރާތުގެ އެ  ،ހައިސިއްޔަތާއި  އެޑްރެހާއި، ،ަނމާއި ފަރާތުގެ ހުވާކޮށްފައިވާ އޭނާ

 އޮންަނންވާނެއެވެ. ވެސް ނިޝާން އިނގިލީގެ

 ހުށަަހޅާ އެފިޑެވިޓް

 ނޫން ފަރާތް
 ފަރާތަކުން

 އެފިޑެވިްޓަގއި
 ސޮއިުކރުން 

 

    މެދުވެރިވެގެން ސަބަބެއް އެއްެވސް ފަރާތަކީ ހުށަހަޅައިފައިވާ އެފިޑެވިޓް އްސަލައެއްގައިމަ )ހ( .69
 ފަރާތެއްނަމަ، ނުކުޅެދިފައިވާ ސޮއިކުރުމަށް އެފިޑެވިޓްގައި އެ ނުވަތަ ކިޔުމަށް އެފިޑެވިޓް އެ
 ކަންަކން އަންނަނިވި އެފިޑެިވޓްގައި އެ ފަރާތުން، ހުވާކުރި އޭނާ  ކުރިމަތީގައި ފަރާތެއްގެ އެ

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.، ބަޔާންކޮށް

 ؛ކިޔައިދީފައިވާކަން  އެފިޑެވިޓް އެ އޭނާ  ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް (1)   
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 އަދި؛ ފަުހމްވެފައިވާކަން ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭަގއި ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް (2)   

 ހާޒިރުގައި  އޭނާގެ ދީފައިވަނީ އެފިޑެވިޓް އެ ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް (3)   
 ހުވާކުރުމަށްފަހުގައިކަން.

 ކޯޓުން އެފިޑެވިޓެއް ނުވާހިމަނައިފައި ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  
 އޭގައި  ފަރާތަށް އެ ،ދީޔައިކި  އެފިޑެވިޓް ފަރާަތށް ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް  އެ ،ބަލައިގަންަނންވާނީ
 އެކަންޏެވެ. ލުކުރެވޭނަމަ ގަބޫ ކޯޓަށް ެވފައިވާކަންމުފަހު ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކުރިމަތީގައެވ ފަރާްތތަކުގެ އަންނަނިވި ކުރަްނވާނީ ހުވާ ބޭނުމަށް އެފިޑެވިޓްގެ )ނ(  

 ގާޒީ (1)   

 ފަރާތެއް. އެހެން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ޤާނޫނުގައި (2)   

 ޚަޞްމަކު  ނުވަތަ ޚަޞްމަކު މައްސަލައިގެ ފަރާތަކީ، ކޮށްފައިވާބަޔާން ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ނުވާނެއެވެ. ވެގެން ކަމުގައި ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ

 އެފިޑެވިޓް

 ތަރުަޖމާކުރުން 
 

     އެފިޑެވިޓެއްނަމަ، އޮތް ބަަހކުން ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން ކީޓައެފިޑެވި އެދޭ ހުށަހަޅަން )ހ( .70
 ބޭރު ތަރުޖަމާއަކާއި ދިވެހި އެފިޑެވިޓްގެ  އެ ފަރާތުން  އެދޭ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް  އެފިޑެވިޓަށް އެ

 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ކޯޓަށް އަސްލު އެފިޑެވިްޓގެ އޮތް ބަހުން ޤައުމެއްގެ

 
 

 ތަރުޖަމާކުރި އެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅާަނމަ، ތަރުޖަމާ ެއފިޑެވިޓެއްގެ ދަށުން ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ( 
 ޤައުމުގެ  ބޭރު ތަރުޖަމާއާއި އެފިޑެވިޓްގެ  ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، ތަރުޖަމާ އެފިޑެވިޓްގެ އެ ފަރާތުން
 ކޯޓަށް ފަރާތުން އެދޭ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެފިޑެވިޓަށް އެ ،ކޮޕީ އެފިޑެވިޓްގެ އޮތް ބަހުން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ެހއްކެއް އިތުރު

 ނުލައި ހުށަހެުޅމަކާ
 ގޮުތަގއި ހެކީގެ

 ބަލަިއގަެނވޭ
 ލިޔެކިޔުން

     ލިޔެކިޔުމަކީ  ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަކުގެ ރިކޯޑު އިދާރާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ )ހ( .71
 ސާބިތުކުރުމަކާ އިތުރަށް ކަންކަން ދޭހަވާ ލިޔެކިޔުމުން އެ ޞައްޙަކަމާއި ލިޔެކިޔުމުގެ އެ

 ލިޔެކިޔުމެވެ. ބަލައިގަނެވޭނެ ޝަރީޢަަތށް ގޮތުގައި ހެކީގެ ނުލައި
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 ދައުލަތުގެ  ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ލިޔުމަކީ ވަކި ޓަކައި، ބޭނުމަށް  ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  
އެ ލިޔުމެއް ނިސްބަތްވާ  ،ބެލެޭވނީ ލިޔުމެއްކަމަށް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަކުގެރިކޯޑު އިދާރާއެއްގެ

އެ ތަނެއްގެ  ،ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރަކު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް
 ނަމައެވެ.ޖަހައިފައިވާ ލިޔުމުގައި  އެ ސިއްކައެއް

 މާއްދާގެ  މި ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމަކާ ވަކި ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަންކަމަށް ވަށައިގެންވާ މައްސަލައެއްގެ )ނ(  
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް ކަމުގައި ޢަަމލުނުކުރެވޭނެ އަށް )ށ( އަދި/ނުވަތަ )ހ(

 ހެކިބަސް ޚަީބރުްނގެ

 ކޯޓަށް ނެގުުމަގއި
 ާބރުތައް  ލިބިގެްނވާ

 ކުރުމަށް  އެ މައްސަލައެއް ފައިސަލާ ،ނަގަންވާނީ ހެކިބަސް ޚަބީރުންގެ މައްސަލައެއްގައި )ހ( .72
 ބޭުނންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ.ޓަކައި ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް 

 އެހީތެރިކަން  ކޯޓަށް ައލީގައި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތާއި ފަންނީ  ލިބިފައިވާ ޚަބީރަކަށް )ށ(  
 ދޭ  އިރުޝާދު ޚަބީރަކަށް އެގޮތުން، ޒިންމާއެކެވެ. ވެސް ޚަބީރެއްގެ ކޮންމެ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

ކޯޓަށް އޮންނަ ޒިްނާމ  ،ޒިންމާއަށްުވރެ އޮތް މައްޗަށް ފަރާތުގެ ދޭ އުޖޫރަ ނުވަތަ ފަރާތް
 އިސްވާންވާނެއެވެ.

އަދި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ  ،ރުކުރެވޭނީހާޒި ޚަބީރަކު  ޓަކައި ނެގުމަށް ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގައި )ނ(  
 އެކުގައެވެ.ޔާޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓު ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދަ ،ތެރޭގައި

 ހެކި ޚަބީރުގެ ހުށަހަޅާއިރު، ޚަޞްމުން އެދި ހުއްދައަށް ޯކޓުގެ ދަށުން ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ނަން  ޚަބީރުގެ ގުޅިގެންކަމާއި، ކަންތައްތަކަކާ ކޮން ނަގަނީ ހެކިަބސް އެ ދާއިރާއާއި، ބޭނުންވާ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ހެކިބަސް ނެގޭީނ ކޮން ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިެގން  ،ހުއްދައިގައި ދޭ ކޯޓުން  ދަށުން  މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 މައްސަލަ  ،ބާރު ސުވާލުކުރުމުގެ ގުޅިގެން  ރިޕޯޓާ ރުކޮށްހާޒި ޚަބީރުން ބޭނުމަށް ޝަރީޢަތުގެ )ޅ(  
 ލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަ

 ގުޅޭގޮތުން  ފަންނާ ރުކުރެވޭހާޒި ޚަބީރު ރުކޮށް،ހާޒި ޚަބީރުން  ބޭނުމަށް ޝަރީޢަތުގެ )ކ(  
 ލިބިގެންވެއެވެ. ފަނޑިޔާރަށް ބަލާ މައްސަލަ ،ބާރު ސުވާލުކުރުމުގެ ޚަބީރާއި ޝަރީޢަތުން
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 ރިޕޯާޓއި ހުށަހަޅާ

 ަޚީބރުންނާ ގުިޅގެން
 ސުވާލުކުުރން 

 ލިޔުމުން ،ދޭންވާނީ ެހކިބަސް ޚަބީރުންގެ ހިނދަކު، ހައިކަނޑަާނޅާ ގޮތަކަށް އެހެން ކޯޓުން )ހ( .73
 ޚަބީރު  ޓަކައި ކުރުމަށް ޤާއިމު އިންޞާފު މައްސަލައެއްގައި ގޮތުގައެވެ. ރިޕޯޓެއްގެ އޮންނަ

 ޚަބީރުގެ  ލުކުރެވޭނަމަ،ގަބޫ ަފނޑިޔާރަށް ބޭުނންވާކަމަށް ކޮންެމހެން ރުކުރުމަށްހާޒި ޝަރީޢަތަށް
 ރެވިދާނެއެވެ.ސުވާލުކު ރުކޮށްހާޒި އޭނާ އަޑުއެހުމަކަށް މައްސަލައިގެ ނެގުމަށް ހެކިބަސް

 ލިޔުމުން ޚަބީރަކާ އެ ރިޕޯޓަކާމެދު ޚަބީރެއްގެ ވާހުށަހަޅައިފައި މައްސަލައެއްގައި )ށ(  
 އެނޫން ކޯޓުން އެއްފަހަރުއެވެ. ސުވާލުކުރެވޭނީ ލިޔުމުން ޚަބީރަކާ  ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ސުވާލެއް  އިތުރު ޚަޞްމު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު ޚަބީރުގެ އަދި ފައިނުވާނަމަ،ޅައިކަނޑައަ ގޮތަކަށް
 އޭގައިވާ ހަމައެކަނި ،ސުވާލުކުރެވޭނީ ގުޅިގެން ރިޕޯޓާ ޚަބީރުގެ އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ، ކުރުމަށް
 ޖަވާބަކީ  ދޭ އޭނާ  ުސވާލުތަކަށް ކުރާ ޚަބީރާ ދަށުން މާއްދާގެ މި ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ. ކަމެއް

 ބެލެވޭނެއެވެ. ކަމުގައި  ބައެއް ރިޕޯޓުގެ ޚަބީރުގެ

 ކުރާ  ޚަބީރަކާ އެ ދަށުން މާއްދާގެ މި ގުޅިގެން ރިޕޯޓަކާ ޚަބީރެއްގެ ވާހުށަހަޅައިފައި ޚަޞްމަކު )ނ(  
 ކޯޓަށް  ކަމުގައި ުބރަނުވެވޭނެ ހެކިބަަހށް ޚަބީރުގެ ުނދީިފނަމަ، ޖަވާބު އޭނާ ސުވާލަށް

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 ނޫން ހާިޒުރގައި އެއް

 ހެކިަބސް ގޮތަށް

 ނެގުން 

 ހާލަތުަގއި، ބޭނުންވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކި ނަގައިދިނުމަށް ހެކިބަސް ގޮތަށް ނޫން ރުގައި ހާޒި އެއް .74
ގޮތެއް  ގާޒީހުށަހެޅި ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  އަދި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން ގައިމަރުޙަލާ އިބްތިދާއީ

 ހެކިބަސް ގޮތަށް ނޫން ރުގައިހާޒި ނިމުމަށްފަހު އެއް  މަރުޙަލާ އިބްތިދާއީ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
     ވާ ނުވާ ސަބަބާއި، ހުށަހަޅައިފައިގައި ހުށަހެޅުން މަރުޙަލާއެދިއްޖެނަމަ، އިބްތިދާއީ  ނަގައިދޭން

ނޫން ގޮަތށް ހެިކބަސް ނަގައިދިނުމަްށ އެދިފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ އެކަމާމެދުގައި  ރުގައިހާޒިއެއް 
  ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

 ބައި: ވަގުތީ އަމުރު ވަނަ ބާރަ

 ުހށަހެޅިފައިވާ  ޓަކައި "ވަގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޯޓަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް )ހ( .75 އަުމރު  ވަގުތީ
 ނާޅައިފިނަމަ ފިޔަވަޅެއް ކޯުޓން ކުރިން ނިމުމުގެ މަްއސަލައެއް އެ ގުޅިގެން، މައްސަލައަކާ

 ގެއްލުމެއް ދަރިންނަށް ލިބިަފއިވާ ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ދެފަރާތުންކުރެ ހިމެނޭމައްސަލައިގައި 
 ކަމެއް ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަމެއް ގުޅިގެން އެކަމާ ހުރުމާއެކު، ސަބަބެއް  ެބލެވޭ ކަމަށް ލިބިދާނެ

 ފިޔަވަޅެވެ. އަޅާ ކޯޓުން ގުޅިގެން އެކަމާ ނުވަތަ އަމުރު، ކުރާ ކޯޓުން ނުކުރުމަށް
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 އަމުރަކަށް ވަގުތީ ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ  ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި ޢާއިލީ )ށ(  
 މީގެ އަދި ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ހިމެނޭމައްސަލައިގައި  ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ އެދި

 އަމުރަކަށް ވަގުތީ މައްސަލައެއްގައި ޢާއިލީ ވެސް ަފރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ،އިތުރުން
 އެދެވިދާނެއެވެ.

 އެކަމަށް ،ހުށަހަޅާނީ އެދި އަޅައިދިނުމަށް ފިޔަވަޅެއް ވަުގތީ ނުވަތަ  އަމުރަކަށް ވަގުތީ )ނ(  
 ފޯމުންނެވެ. ފައިވާކޮށްޚާއްޞަ

 ެނރެދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް އަމުރުތައް ބާވަތުގެ އަންނަިނވި ގޮތުގައި އަމުރުގެ ވަގުތީ )ރ(  

 ؛އަމުރެއް ވަގުތީ ކުރާ އަންގައި ކުރުމަށް ކަމެއް ވަކި (1)   

 .އަމުރެއް ވަގުތީ ކުރާ ،އަންގައި ނުކުރުމަށް ކަމެއް ވަކި (2)   

 ފަރުވާއެއް  ބާަވތުގެ އެދޭ ނަގައިދިނުަމށް ގޮތުގައި  ފަރުވާގެ ވަުގތީ މެދުވެރިކޮށް އަމުރެއް ވަގުތީ )ބ(  
 ގޮތުގައި  ފަރުވާއެއްގެ ވަގުތީ ފަރުވާއެއް އެ އެދިފައިނުވިނަމަވެސް، މައްސަލަގައި މައުޟޫޢީ

 ނަގައިދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް

 އެދި  އަޅައިދިނުމަށް ިފޔަވަޅެއް ވަުގތީ ނުވަތަ އަމުރަކަށް ވަގުތީ  މައްސަލައެއްގައި ޢާއިލީ )ޅ(  
     ބަލައި އަޅަންޖެހޭތޯ ިފޔަވަޅެއް އެފަދަ ނުަވތަ ނުރެންޖެހޭތޯ އަމަރެއް އެފަދަ ހުށަހެޅުމުން

 ކޯޓަށް  ޢަދުލުވެރިގޮތްކަމަށް އެންމެ އޮތްމައްސަލައިގައި  އެ ނެރުމަކީ ރެއްމުއަ އެ
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު ނެރުމުގެ އަމުރެއް އެފަދަ ،ފެނިއްޖެނަމަ

 ފިޔަވަޅެއް ވަގުތީ ނުވަތަ އަމުރެއް ވަގުތީ ތަކުގައިާހަލތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި )ކ(  
 ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. އެދި އަޅައިދިނުމަށް

 ހިނގައިދާނެކަމަށް ފިލައިގެން ފަރާތެއް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހިމެނޭ މައްސަލައިގައި (1)   
 ؛ހުރުން ސަބަބުތަކެއް ގަބޫލުކުރެވޭ

 ރާއްޖެއިން އިރުހުމާނުލަ އެކެއްގެ ،ދަރިން ނުވަތަ ދަރިއަކު ިލބިފައިވާ ދެމީހުންނަށް (2)   
 ؛ހީވުން ބިރު ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ ބޭރަށް
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 ކުއްޖާއަށް  ކުރިން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ޙަޟާނަތުގެ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ޙަޟާނަތު (3)   
 ؛ބިރުހީވުން ލިިބދާނެކަމުގެ ގެއްުލން ދަރިންނަށް ނުވަތަ

 ނުވެ ހާސިލު މަގުސަދު ގެޙުކުމު އެ ކުރެވޭއިރު ޙުކުމް  މައްސަލައިގައި (4)   
 ؛ހުރުން ސަބަބުތަކެއް ގަޫބލުކުރެވޭ ހިނގައިދާނެކަމަށް

 ލިބިދާނެކަަމށް ގެއްލުމެއް  ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ހިމެނޭ މައްސަލައިގައި (5)   
 ހުއްޓުވުމުގެ  ނުވަތަ ގޮތުން ކުރުވުމުގެ  ވަކިކަމެއް ކަމެއްވާނަމަ ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ

 ؛ގޮތުން

 އެއްވެސް ކުރިން ކުރުމުގެ ޙުކުމް ކޯޓުން މައްސަލައެއްގައި ހުަށހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް (6)   
 ގެއްލުމެއް  ދަިރއަކަށް އެ ނުލިބި ދަރިއަކު ދަށުގަިއުހރި ބެލުމުގެ ފަރާތެއްގެ

 ހުރި  ހަވާލުވެގެން ނުވަތަ ،ހުރެއްޖެނަމަ ސަަބބުތަކެއް ގަބޫލުކުރެވޭ ލިބިދާނެކަމަށް 
 ސަބަބުތަކެއް ގަބޫލުކުރެޭވފަދަ ދީފާނެކަމަށް ގެއްލުމެއް ކުއްޖާއަށް އެ ފަރާތުން
 ؛ހުރުން

 ޙުކުމް  ކޯޓުން ކަމަށްކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު ވަކިފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ (7)   
 ؛ނައާނުލާ ދަރިފުޅު ގެންދިޔުންޒުފަރާތުގެ އި އެ ކޮށްފައިވަނިކޮށް

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަްށ ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް  (8)   
 ލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތުން.ގަބޫ

    ކޯުޓން ކަނަޑއަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ. ނުވަތަ  ،ވަގުތީ އަމުރު ނުވަތަ ފިޔަވަުޅ ދެމިއޮންނާނީ )އ(  
 އެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެނެވެ.

 އިސްތިއުނާފު ،ކޯޓުން ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރު ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ )ވ(  
 ލިބިގެންވެއެވެ. ވެސް ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް މައްސަލައާ ،ކުރުމުގެ ޙައްޤު

 އަުމރަށް ވަގުތީ
 އެދޭެނގޮތް 

 ސާފުކޮށް  ސަބަބުތައް އެދޭ ނެރެދިނުމަށް އަމުރު އެ ފޯމާއެކު، ހުށަހަޅާ އެދި އަމުރަށް ވަގުތީ )ހ( .76
 ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ހެކި ބާރުދޭ އެކަމަށް ،ހުރިނަމަ ހެކި ބަޔާންކުރުމާއެކު،

 އެދޭ އޮންަނން ޢިބާރާތް އަުމރުގެ ނެރެދޭންވީ ކޯޓުން ހުަށަހޅާއިރު، ފޯމު އެދޭ އަމުރަށް ވަގުތީ )ށ(  
 ކޯޓަށް  ކޮޕީ، ސޮފްޓް ލިޔުމުގެ އެ އަދި ހިމަނަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް ކޮށްފައިވާބަޔާން ގޮތް
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 ފޯމާއި އެ ދަށްއަދަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެހައި ރައްދުވާ އަމުރު އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަސްލު ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

އެއް ަޚޞްުމގެ ޣަިއރު 
ހާޒިުރގައި އަުމރު 

 ނެރުން 

ރުގައި ހާޒިމި ބާބުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަަދ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރައްދުވާ ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  )ހ( .77
ކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ަތންފީޛުޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަީރޢަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޙުކުމް 

 ނެރެދެވިދާނެއެވެ. 

އެދިފައިަވނީ އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ަވގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން  )ށ(  
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވަިއ  ،ވާނަމަ، އެ ައމުރަށް އެދިފައިވާ ފޯމު ހާޒިރުގައި ކަމަށް

 ނުެޖހޭނެއެވެ. ދާކަށެއްހުށަހެޅުމާމެދު އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަހެއް ހޯއެ 

ރުގައި އަމުރެއް ހާޒިއެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް )ނ(  
އަންނަނިިވ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް  ،ނެރެދޭންވާނީ

 ލުކުރެވޭނަމައެވެ. ގަބޫ

 ނުވަތަ ؛ކަމަށްވުން އަމުރެއް ނެރެންޖެހޭ އަވަހަށް އަމުރަކީއެ  (1)   

 ނުވަތަ  ؛އޮތުން ބިރު  ގެފާނެ ކަމުއިލައިނައްތަ ހެކި (2)   

ނެކަމުގެ އިހްތިމާުލ ފާގެންގޮސް ތަނަކަށް އެހެން ނުވަތަ ބޭރަށް ޤައުމުން ކުއްޖާ (3)   
 ނުވަތަ  ؛އޮތުން

ރުގައި ނެރެންޖެހޭ އެހެންވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަްށ ހާޒި އެފަދަ އަމުރެއް ޣައިރު  (4)   
 ލުކުރެވުން.ގަބޫފަނޑިޔާރަށް 

އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބުމުން،  ،ރުގައި ނެރޭ އަމުރެއްހާޒިމި މާއްދާގެ ދަށުން ޣައިރު  )ރ(  
ކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، އެ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.  މުރާޖާއެ އަމުރު 

ކުރާނީ އެ އަމުރު ނެރުުނ  މުރާޖާ ކުރުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް  މުރާޖާމި އުސޫލުން 
 ލައާ ހަވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރެވެ.ނުވަތަ އެ މައްސަ ގާޒީ

ތިރީގައި   ،ކުރެވޭނީ މުރާޖާރުގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ހާޒިޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު  )ބ(  
 ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ. ކޮށްފައިމިވާބަޔާން
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 ހާމަކުރަންޖެހޭ ހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހެޅި ނެރެދިނުމަށް އަމުރެއް ހާޒިރުގައިޣައިރު  (1)   
 ުނވަތަ ؛އޮތުން ހާމަނުކޮށް ތެއްޙަޤީޤަ

 ނުވަތަ ؛އެ އަމުރުގައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން ފަރާތުން އެދިފައިވާ އަމުރަށް (2)   

 ނުވަތަ  ައއުން؛ ބަދަލު ހާލަތަކަށް މައްސަލައިގެ (3)   

 ނުވަތަ ؛ތަންދޭ ކަމަށް ުނފެނުން  ހާލަތު މައްސަލައިގެ ނެރެދިނުމަށް އަމުރެއް (4)   

 ކުރިޔަށްއަމުރަށް އެދުނު ފަރާތުން މައްސަަލ އަވަހަށް  ،ނެރެދިނުމަށްފަހު އަމުރު (5)   
 ނުވަތަ ؛ނޭޅުން ފިޔަވަޅު ގެންދިއުމަށް

އަމުރު ނެރުމުގެ ސަބަބުން ަޙއްޤުނޫން ބުރައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އުފުލަްނ  (6)   
 ޖެހުން.

ކުރުމުގެ  މުރާޖާއަމުރު ނެރުނުއިރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ، މިފަދަ އަމުރެއް  )ޅ(  
 ވަކި ޤަިޟއްޔާއަކުންނެވެ. ،މައްސަލަތައް ބަލާނީ

ކަމުގެ ފިޔަވަޅަށް އެދޭ ފޯމުގައި ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުމުގެ ރައްކައުތެރިވަގުތީ އަމުރަށް ނުވަތަ  )ކ(  
 އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާޮގތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ،ހައިސިއްޔަތު

 ގެއި މަްއސަލަ

 ހާލަުތަގއި ޙުކުމްކުރާ

 އަުމރު ވަގުތީ
 އައުން  ނިމުމަކަށް

 އަމުރެއް  ވަގުތީ ކޯޓުން ގުޅިގެން މައްސަލައާ އެ ހާލަތުގައި، ޙުކުމްކުރާ މައްސަލައެއްގެ ކޯޓުން .78
 ބާރު  ތަންފީޛީ އަމުރެއްގެ ވަގުތީ އެ ކޯޓުން ،ވަގުތު ޙުކުމްކުރާ މައްސަލައެއްގެ އެ ނެރެފައިވާނަމަ،

 ނެތިގެންދާނެއެވެ.

 ވަނަ ބައި: ޙުކުމްކުރުން ތޭރަ

 މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ
 ަމއްސަލަ ފަރާތުން

 އެދުން  ބާޠިލުކުރުމަށް

 މައްސަލަ ބޭނުންވެއްޖެނަަމ، ގެންދަން މައްސަލަ އަނބުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ )ހ( .79
 ލިިބގެންވެއެވެ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ،އިޚްތިޔާރު ގެންދިޔުމުގެ އަނބުރާ

 ޝަރީޢަތުގެ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ގެންދެވޭނީ އަނބުރާ މައްސަލައެއް މިގޮތުން )ށ(  
 އެދުމުންނެވެ. ދޫކޮށްލުމަށް މައްސަލަ ،ރުވެހާޒި މަޖިލީހަށް



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-102ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              144 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

 

51  

 އެންމެ ވީ ނުވަތަ ވަގުތުން ނިމުމާއެކު، އަޑުއެހުންތައް ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ޢާއިލީ )ހ( .80 ޙުކުމްކުުރން 
 ކުރަންވާނެއެވެ. ޙުކުމް  މައްސަލައިގެ އެ އަވަހަކަށް

 ކުރާނެ ޙުކުމް ނުކުރާނަމަ، ޙުކުމް ވަގުތުން ނިމުމާއެކު އަޑުއެހުންތައް މައްސަލައެއްގެ )ށ(  
 ނުވަތަ  އަންގަންވާނެއެވެ. ޚަޞްމުންނަށް އަޑުއެހުމުގައި ފަހު އެންމެ ޝަރީޢަތުގެ ތާރީޚެއް،

 އަޑުއެހުން އެ ނެތްނަމަ، ކަނޑައެޅެން ތާރީޚެއް  ޙުކުމްކުރާނެ އަޑުއެހުމުގައި ފަހު ޝަރީޢަތުގެ
 ކަނޑައަޅައި، ތާރީޚެއް  ޙުކުމްކުރާނެ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ )ތިނެއް( 3 ބާއްވާތާ

 އަންގަންވާނެއެވެ. ޚަޞްމުންނަށް

 ބާއްވާ  އަޑުއެހުން ފަހު ޝަރީޢަތުގެ ތާރީޚަކީ، ކަނޑައަޅާ ދަށުން ގެ )ށ( މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ކަމުގައި  ތާރީޚެއް ފަހުގެ މުއްދަތަްށވުރެ ދުވަހުގެ )ތިީރސް( 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން

 ވެގެންނުވާނެއެވެ.

  ޚަޞްމުންނަށް އަސްލު، އެ ޙުކުމުގެ ،އިއްވުމަށްފަހު ޙުކުމް ގާޒީ  މަޖިލީހުގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ )ރ(  
 ދޭންވާނެއެވެ. ވަގުތުން

 ޙުކުެމއްަގއި
 ފުރިހަަމވާްނޖެހޭ

 ކަންކަން  މަިއގަނޑު
 

 ކަންކަން އަންނަނިވި ،ޙުކުމުގައި ކުރާ ފައިކަނޑައަޅައި ގޮތެއް މައްސަލައަކާމެދު )ހ( .81
 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 އިކޮށްފައި ސޮ ފައި އޮތުާމއި،ބަޔާންކޮށް މަޤާމު ،ނަމާއި  ގާޒީގެ އިއްވި ޙުކުމް އެ (1)   
 ؛އޮތުން

 ؛އޮތުން ބަޔާންކޮށްފައި ތާރީޚު  ޙުކުމްކުރި (2)   

 ؛އޮތުން ފައިހައިޖަ ސިއްކަ ކޯޓުގެ (3)   

 އެފަދައިން ،ނުވާނަމަ ކަމުގައި ތާރީޚު ޙުކުމްކުރި ތާރީޚަކީ ތަންފީޛުކުރެވޭ ޙުކުމް (4)   
 ؛އޮތުން ހިމަނައިފައި ތާރީޚެއް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޙުކުމް

 އޮތުން. ބަޔާންކޮށްފައި ސަބަބުތައް ރުޖޫޢަވި ގާޒީ ޙުކުމަށް (5)   

 ޙުކުމުގައި ތައްތަފުސީލު ކޮްށފަިއވާބަޔާން ނަްނބަރުގައި ަވނަ( 5) ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  
   އަދި  ފައިވާނަމަ،ދައިއުފައް ސުވާލު  ގޮތާމެދު  ހިނގި ކަމެއް ވަކި  މައްސަލަގައި ހިމަނާއިރު،
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 ކަމަކަށް  ކޮންމެ އެއިން ފައިވާނަމަ،ދައިއުފައް ސުވާލު ޤާނޫނީ ވަކިވަކި  ގުޅޭ  ކަންކަމާ އެ
 އޮންނަންވާނެއެވެ. ފައިޅައިކަނޑައަ ގޮތެއް

 ކަމަކާެމދު ކޮންމެ
 ނިްނމުން ނިންމާ

 ބަޔާންކުުރން 

 ކުރުމުގައި، ޙުކުމް މައްސަލައިގެ ހިމެނޭނަަމ، ކަންކަން  ގިނަ ކަމަކަށްވުރެ އެއް މައްސަލައެއްގައި، .82
 ނިންމުމަކަށް ކޮންމެ  އެއިން އަދި، އޮންނަންވާނެއެވެ. ފައިޅައިކަނޑައަ ގޮތެއް  ކަމަކަށް ކޮންމެ އެއިން
  އޮންނަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ސަބަބު ވާސިލުވި ގާޒީ

  ލިޔުުމގެ ޙުކުުމގަިއވާ

 ނުވަތަ ކުށް

  ކުށް މަޢުލޫމާުތގެ
 އިޞްލާޙުުކރުުމގެ

 އިުޖރާއަތު 

 އެކުލެވިގެންވާނަަމ، ކުށެއް މަޢުލޫާމތުގެ  ނުވަތަ ކުށެއް ިލޔުމުގެ ޙުކުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ކޯޓުން )ހ( .83
 ހުށަހެޅުމުން، އެދި އެކަމަށް ޚަޞްމަކު ނުވަތަ އިސްނަގައިގެން އަމިއްލައަށް ކޯޓުން

 ހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހަޅާ ޚަޞްަމކު އެގޮތުން، އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ. ޙުކުމް މައްސަލައިގެ
ބައިތަކާއި އެ ޙުކުމަށް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަްއ  އެކުލެވޭ މައްސަލަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ބަލައިގަނެވޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅާ ޚަޞްމަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޙުކުމެއް )ށ(  
   ހުށަހެޅުމެއްނަމަ، ވާހުށަަހޅައިފައި އޮވެގެން ސަބަބެއް އެކަށީެގންވާ ނުވަތަ ،ހުށަހެޅުމެއްނަމަ

 ޚަޞްމަށް  އަނެއް ކޯޓުން ޓަކައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޚަޞްމު  އަނެއް ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމަކާ އެ
 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެެވ. ހުށަހެޅުން އެ

 ނުވަތަ  ަނތީޖާ ޤާނޫނީ ޙުކުމުގެ އެ ސް،ވިޔަކަމުގައި ހުށަހެޅުނު އެދި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޙުކުމް )ނ(  
 ނުދާނެއެވެ. ފަސްވެގެންނެއް ތަންފީޛުކުރުން ޙުކުމް އެ

 ނުވަތަ  ކުށް  އިމްލާ ޙުކުމުގައިވާ ކޮށްފައިވާ ކޯޓުން އޮތްނަމަވެސް، އެހެން )ށ( މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ނުޖެހޭނެއެވެ. ށެއްހޯދާކަ ބަހެއް ޚަޞްމުންގެ ޓަކައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުށް ހިސާބުކުރުމުގެ

      ިނންމުމަކީ ނިންމާ ކޯޓުން ހުށަހެޅުމަކާމެދު ހުށަހަޅާ އެދި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޙުކުމެއް )ބ(  
 ނޫނެވެ. ނިންމުމެއް އުފެއްދޭނެ ސުވާލު ކަމާމެދު އެ

 ފޯރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ. ޚަޞްމުންނަށް އެންމެހައި ޙުކުމް، އިޞްލާޙުކުރެވޭ )ޅ(  

 މާއްދާގައިވާ  މި ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ވެސް ކުރުމުގައި އިޞްލާޙު ރިޕޯޓު ނިމުނުގޮތުގެ ޝަރީޢަތް )ކ(  
 އެއްގޮތަށެވެ. އިޖުރާއަތާ
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 އިސްިތއުނާފުުކރުުމގެ

 އިުޖރާއަތު
 ބަޔާންކޮށްިދނުން 

 

 މައްސަލަިއގެ  ކޯޓުން ހާލަތުގައި، ފައިނުވާޅައިކަނޑައަ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚަޞްމަކު .84
 ކަމާއި، ލިބިގެންވާ ޚަޞްމަށް އެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙުކުމް އެ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު،

 ސާފުކޮށްދޭންާވނެއެެވ. ޚަޞްމުންނަށް ވަގުތު ކުރަންޖެހޭ އިސްތިއުނާފު ކޯޓާއި، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ

 ނިުމނު ޝަރީޢަތް
 ރިޕޯޓު ގޮތުގެ

 

 ޮގތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް މައްސަލައެއްގެ އެ އަވަހަކަށް އެންމެ  ވީ ކުރުމަށްފަހު، ޙުކުމް )ހ( .85
 ލަންވާެނއެވެ.އެކުލަވައި ކޯޓުން ރިޕޯޓު،

 ހިމަަނންވާނެއެވެ. މަޢުލޫާމތު އަންނަނިވި ރިޕޯޓުަގއި، ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް )ށ(  

 ؛ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ (1)   

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (2)   

 ؛ތަފުސީލުތައް މައްސަލަގެ (3)   

 ؛ގޮތް ނިމުނު މައްސަލަ (4)   

 ހެކި. ބަޔާންތަކާއި އެންމެހައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި (5)   

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ހިމަނައިފައި ސޮއި ނަމާއި ގެގާޒީ ރިޕޯޓުަގއި، ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް )ނ(  

   ގިނަވެގެން  ،އެދިއްޖެނަމަ ޚަޞްމަކު  މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓަށްއެދި ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް )ރ(  
 ލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާ ރިޕޯޓު ތެރޭގައި ހުގެދުވަ)ސާދަ(  14

 ޚުލާޞާއެއް، ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް އޮތްނަމަވެސް، އެހެން )ރ( މާއްދާގެ މި )ބ(  
 ލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާ ދުވަހު ޚަޞްމުންނާ ޙުކުމްކުރާ  މައްސަލައިގައި

 ހާިޒރުަގއި ޣައިރު

 ޙުކުމްކުުރން 
 ޢާއިލީ  ،ތަކުގެ އިތުރުންހާލަތް ކޮްށފައިވާޔާންގައި ބަ ވުން(ހާޒިރުއިދުގެ ހަވަނަބައި )ކޯަޓށް މި ގަވާ .86

މައްަސލަ  ގައި،ހިން މައްސަލަ ރުގައިހާޒި ޣައިރު ތަކުގައިހާލަތް މިވާ ތިރީގައި ،މައްސަލަތަކުގައި
 ިލބިގެންެވއެވެ. ކޯޓަށް ބާރު ނިންމުމުގެ

 ރުކުރަންޖެހޭ ހާޒި ޓަކައި ހިންގުަމށް މައްސަލައެއް ނުވަތަ ފެށުަމށްފަހު  ބަލަން މައްސަލައެއް )ހ(  
 ވީ މީހަކު އެ ނުވަތަ ،ނޭނޭގަނމަ ވީތަނެއް މީހާ އެ ނެތި، އެޑްރެހުގައި ދީފައިވާ މީހާ

ރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ ހާޒިނަމަ، ޣައިރު ވާ  ކަމަށް ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން
މީާހ ހޯދުމަްށ ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން ނުވަަތ ޚަބަރު ފަތުރާ  ެއނޫްނ  ގޮތަށް އެ
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 އިޢުލާނުގައިާވ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ،ކުރުމަށްފަހު ލަތަކުން  ވެސް އިޢުލާނު ސީވަ
ހާޒިރުގައި މީހާގެ ޣައިރު  ރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި، އެހާޒި ރުނުވެއްޖެނަމަ، ކޯަޓށް ހާޒި

 ނިންމުން. ލައިމައްސަލަ ބަ

ރުވުމަށް ހާޒިޓަކައި،   އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށް މައްސަލައިގެ )ށ(  
ރުގައި ހާޒިއޭނާގެ ޣައިރު  ،ރު ނުވެއްޖެނަމަހާޒިރެއްެނތި ކޯޓަށް އުޒުމަޤުބޫލު  ،އެންގުމުން

 މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުން.

ދެ ޤަިޟއްޔާ އެކީ 

 ޙުކުމްކުުރން 
ދެ ޤަޟިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ  ،ތަކުގައިހާލަތްއަންނަނިވި  )ހ( .87

 އެކުއެކީގައެވެ. ، ދެ މައްސަލައެއް ބަލައި ޙުކުމްކުރަންވާނީ ދެ ޤަޟިއްޔާ އެއްކޮށް

 ސުވާލެއް  އެއް ސުވާލަކީ ހިމެނޭ ވެސް ްއސަލައިގައިމަ ދެ ނުވަތަ މައްސަލަގައިދެ  (1)   
 ނުވަތަ  ؛ކަމަށްވުން

އެއް ޤަޟިއްޔާގައި ކުރާ ޙުކުމުން އަނެއް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ައސަރުކުރާނެނަމަ  (2)   
 ވާނަމަ. ނުވަތަ އެއް މައްސަލަ ނިމުމުން އަނެއް މައްސަލަވެސް ނިމޭނެ ކަމަށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ހާލަތުގައި މައްސަލަ ހުަށހަޅާ ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުާވ  )ށ(  
 އޮންނަން ނުެޖޭހނެއެވެ. ފަރާތުގެ ރުހުން

ގުުޅންހުރި ދެ 

 ޤަިޟއްޔާ 
     ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަިޟއްޔާއަކީ ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި ގުޅުންހުރި ދެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ  .88

ދެ ޤަޟިއްޔާ ބަލާނޭ ތަރުތީބު  ،ވާނަމަ  ދެ މައްސަލައެއް ޝާމިލުވާ ދެ ޤަޟިއްޔާ ކަމުގައި
 ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ. 

 މަްއސަލަތަކުގެ
 ރަިޖސްޓަރީ 

 ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ،ރަޖިސްޓަރީއެއް މައްސަލަތަކުގެ ބަލަހަްއޓާ ކޯޓުން .89

 ވަނަ ބައި: ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ސާދަ

 ަޤުއމުތަކުގެ ބޭރު

 ޙުކުމްަތއް
 ދިވެިހާރއްޭޖގައި

 ތަންފީޛުކުުރން 

 ގޮތުގެ ަމތީން  އެއްގޮތްވާ އުސޫލުަތކާ ގަވާއިދުގައިވާ މި ޙުކުމެއް، ކޮށްފައިވާ  ޤައުމެއްގައި ބޭރު )ހ( .90
 ބަލައިގަންނަން  ޙުކުމެއް  އެފަދަ  އަދި ކުރެވޭނެއެވެ. ތަންފީޛު ބަލައިގަނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ވާއިދުގައިގަ  މި ނުވަތަ ާޤނޫނަކުން  އެހެން އިުޢތިާރޟުކުރެވޭނީ ަތންފީޛުކުރަން ނުވަތަ
 ބިނާކޮށެވެ. ަމއްޗަށް ސަބަބުތަކުގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން
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 އެދި  ތަންފީޛުކުރަން ބަލައިގަނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގައި ބޭރު )ށ(  
 ނުެބލޭނެއެވެ. މައުޟޫޢީގޮތުން ކޯޓެއްގައި އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ
 ސަބަބުތައް  ކޮށްފައިވާބަޔާން ބާބުގައި މި ހަމައެކަނި ،ބެލެވޭނީ މައްސަލައެއްގައި އެފަދަ

 ކަްނތައްތަކެވެ. ބޭނުންވާ ކޮންމެެހން ޓަކައި ކުރުމަށް ތަޠުބީޤު

 ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ އެ ޙުކުމަކީ އެ، ބަލައިގަނެވޭނީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ޙުކުމެއް ޤައުމެއްގެ ބޭރު )ނ(  
 ތަންފީޛުކުރެވޭނީ، ދިވެިހރާއްޖޭގައި ޙުކުމް އެ އަދި ނަމައެވެ. ޙުކުމެއް ހިނގާ  ބާރު ޤައުމުގައި

 ވާނަމައެވެ. ޙުކުމަކަށް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޤައުމުގައި  އެ ޙުކުމަކީ އެ

 ޙުކުމަކީ  ޤައުމެއްގެ ބޭރު ފުރިހަމަވާނަަމ، ޝަރުޠެއް ތެެރއިން ޝަރުުޠތަކުގެ އަންނަނިވި (ރ)  
 ޙުކުމެކެވެ. ތަންީފޛުކުރެވޭނެ ބަލައިގަނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ބަލައިގަތުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ދެކޮޅަށް ފަރާތަކާ އެ (1)   
 ކޯޓުގައި ޤައުމެއްގެ އެ މީހާއަކީ، ރައްދުވާ ހުށަެހޅުން ުހށަހަޅާ ތަންފީޛުކުރުމަށް

   ،ވެފައި މީހަކަށް ދިރިއުޅޭ ގޮތެއްގައިއާންމު ޤައުމެއްގައި އެ ހިނގިއިރު މައްސަލަ
 ؛ޚަޞްމަކަށްވުން މައްސަލައިގެ އެ

 ބަލައިގަތުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ދެކޮޅަށް ފަރާތަކާ އެ (2)   
 މައްސަލަ ރައްދު މީހާއަކީ، ރައްދުވާ ހުަށހެޅުން ުހށަހަޅާ ތަންފީޛުކުރުމަށް
 ؛މީާހކަމަށްވުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބިނާވި މައްޗަށް އެ ޙުކުމް ނުހިމެނޭގޮތުްނ،

 ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ދިޔައިރު، ހިނގަމުން މައްސަލަ ކުރެވުނު ޙުކުމް (3)   
 ؛އެއްަބސްވެފައިވުން ބަހުން ޙަރީޞަ ށްއިޚްތިޞާޞަ ކޯޓުގެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ

 ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވާ ހިންގުމާމެދު އިޚްތިޞާޞް ނުވަތަ އިޚްތިޞާޞާމެދު (4)   
 ދަށުން  ޤާނޫނުތަކުގެ ޤައުމުގެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ  އިޢުތިރާޟަކީ ކުރާ

 މައްސަލަ  ިފޔަވައި، ހާލަތުގައި އޮތް އެނގެން އިޢުތިރާޟެއްކަން  ކާމިޔާބުނުވާނެ
 އޮތް އިުޢިތރާޟުކުރުމަށް އިޚްތިޞާޞާމެދު ދަށުން ާޤނޫނުތަކުގެ  ޤައުމުގެ ހުށަހެޅުނު
މައްސަލަ  ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ އިޢުތިރާުޟނުކޮށް، ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ
 .ވާހަކަދެއްކުން މައުޟޫޢަށް މައްސަލައިގެ ފަރާތުން ރައްދުވާ
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ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު  )ހ( .91 ތަންީފޛުކުރުން  ޙުކުމް
 އެވެ.ގާޒީއެ މައްސަލައެއް ބަލާ  ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ

ކޯޓުން އިސްވެ ޙުކުމް  ،ޚަރަދު ނުދައްކާނަމަ ކޯޓަށް އެ ،ސާބިތު ޚަރަދެއް އޮވެ )ށ(  
 ކުރަންާވނެއެވެ.  ޢަމަލު ގޮތުގެ މަތީންތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަްނނަިނވި 

 ފަދަ އެ ފާހަގަކޮށް، ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މަތިން އިސްނެގުމުގެ ކޯޓުގެ (1)   
 ؛ަކށަވަރުކުރުން ތަންފީޛުކުރަމުންދޭތޯ ޙުކުމްތައް

 .ބެލުން ފަހަރު )އެކެއް( 1 ،މައްސަލަ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ޙުކުމް އިސްވެ ކޯޓުން (2)   

 ޙުކުމާ  ބެލޭނީ، މައްސަލައެއް އެފަދަ ދެން ،ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ މަތިން އިސްނެގުމުގެ ކޯޓުގެ )ނ(  
 އެދި  ތަންފީޛުކޮށްދިނުން ޙުކުމެއް އެ ފަރާތުން ލިބެންވާ ޙައްޤު ޢަމަލުނުކޮށްގެން އެއްގޮތަށް

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ކޯޓަށް ގޮތުގައިގެ މައްސަލައެއް ވަކި

 އިޚްތިޔާރުގައި  އަމިއްލަ ފަރާތުގެ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމް  އެ، ޙުކުމެއް ހިނގާ ބާރު ތަންފީޛީ )ރ(  
 ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހާލަތުގައި، ދެކޮޅުހަދާ އޭނާ ތަންފީޛުކުރުމަށް
 ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު  އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް  ފެންނަ ކޯޓަށް ވަގުތަކަށް  އެ ފިޔަވަޅުތަކުން
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 މުސާރައިން  އޭނާގެ ،މީހެއްނަމަ އުޅޭ ވަޒީފާއެއްގައި މީހާއަކީ ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު (1)   
 ނުވަތަ  އޮފީހަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ މީހާ އެ ޖަމާކުރުމަށް ފައިސާ ކޯޓަށް ،ކެނޑުމަށްފަހު
 ؛އަމުރުކުރުން އަންގައި ތަނަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ނުވަތަ  ވެސް ޢަމަލުކުުރމުން ގޮތުގެ މަީތން ގައިވާަވނަ ނަްނބަރު ( 1) ގެއަކުރު މި (2)   
 ފުރަަތމަ  ނުލިބޭނަމަ، ފައިސާ ކޯޓަށް ސަބަބުން ނުވުމުގެ މީހަކަށް އުޅޭ ވަޒީފާއެއްގައި

 މަސްދުވަހަށް )ދޭއް( 2 ފަހަރު ދެވަނަ މުއްދަތަށް، މަސްދުވަހުގެ )އެކެއް( 1 ،ފަހަރު
 ؛އަމުރުކުރުން ބަންދުކުރުމަށް ގޭގައި ފަރާތް ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު

 ކޯޓަށް  ވެސް ޢަމަލުކުރުމުން ގޮތުގެ މަތީން ގައިވާވަނަ ނަންބަރު (2) ގެއަކުރު މި (3)   
 ޚަރަދު މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ )ދޭއް( 2 ،ނުލިބޭނަމަ ފައިސާ

 ؛އަމުރުކުރުން ޖަލަށްލުމަށް ފަރާތް ދައްކަންޖެހޭ
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 ހިފެހެއްޓުމަށް  ޕާސްޕޯޓު ނުދެވޭގޮތަށް ބޭރަށް ރާއްޖެއިން  ހުއްދަނެތި ކޯޓުގެ (4)   
 ؛އަމުރުކުރުން

 އެކައުންޓްތައް  ،ޗެކްކޮށް ލައިބަ އެކައުންޓް ބޭންކް ފަރާތުގެ  ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު (5)   
 ؛ފްރީޒްކުރުން

 އުނިކުރުމަށްފަުހ، ފައިސާއިން ހުރި އެކައުންޓުގައި ފަރާތުގެ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު (6)   
 އަމުރުކުރުން. ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމަށް ކޯޓަށް މިންވަރެއް އަންގާ ކޯޓުން

       ،ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ކުއްޔަށް  މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތުގެ  ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު (7)   
 ؛ނެގުން ކޯޓަށް ކުލި ލިބޭ ކުއްޔަށްދީގެން މުދަލެއް އެ ނުވަތަ މުދަލެއް އެ

 ނުވަތަ  ުކއްޔަށްދީ، ފަރާތަަކށް އެހެން މުދަލެއް ފަރާތުގެ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު (8)   
 ރަހުނުކޮށްފައިވަނީ  ނުަވތަ  ،ވަޞިއްޔަތްކޮށް ނުވަތަ ،ކައިވިއް ނުަވތަ ހިބަކޮށްދީ
 ނިމުނުފަުހން ބަލައި ނުވަތަ ބަލަމުންަދނިކޮށް ކޯޓުން މައްސަލަ ޚަރަދުގެ ސާބިތު
 ؛ކުރުންާބޠިލު މުޢާމަލާތެއް އެ ،ވާނަމަ ކަމަށް

 ؛އަމުރުކުރުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޙުކުމް މެދުެވރިކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް (9)   

 ޝާއިޢުކުރުން. ކޮށްއާންމު މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ނުދައްކާ ފައިސާ ޚަރަދަށް ސާބިތު (10)   

 ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  މައްސަލައެއްގައި ވާހުށަހަޅައިފައި އެދި ތަންފީޛުކުރުމަށް ހުކުމް )ބ(  
 ގޮތަކަށް އެއްބަސްވި ދެަފރާތުން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ، ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން

 ިލިބގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް ،ބާރު ނިންމުމުގެ މައްސަލަ އަންގައި، ކުރުމަށްޢަމަލު

 ފައިވާ ލައި ޖަަލށް ނުވަތަ މީަހކު ބަންދުޮކށްފައިވާ ުނދައްކައިގެން ފައިސާ ދަށުން  ވާއިދުގެގަ މި (ޅ)  
 ދޫކޮށްލުަމށް ޖަލުން ނުވަތަ ބަންުދން  މީހަކު އެ ދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މީހަކު

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 މައްސަލައިގައި އެ ހުަށހެޅުމުން، މައްސަލަ ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި ޙުކުމް ނުދައްކައިގެން ޚަރަދު (ކ)  
 ތަންފީޛު ޙުކުމް  މައްސަލަ އެ އަލުން ކޮށްފައިވާނަމަ، ޙުކުމެއް  ކަނޑައަޅައި ވަކިގޮތެއް
 ތާރީޚުން  ކުރި ޙުކުމް ކޮްށފައިވާ ޓަކައި ކުރުމަށް ތަންފީޛު ޙުކުމް  ހުށަހެޅޭނީ، އެދި ކުރުމަށް
 ފާއިތުވެފައިވާނަމައެވެ. މަސްދުވަސް )ތިނެްއ( 3 ފެށިގެން
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އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުްނ ލާޒިމުވާ ފަރާތުގެ އަމިއްަލ  ،ޙުުކމެއް ނުހިމެނޭ ދެއްއަދަ ފައިސާގެ (އ)  
 ،ނުވާނަމަ، އެ ޙުކުމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ތަންފީޛުކުރާނީ އިޚްތިޔާރުގައި ތަންފީޛުކޮށްފައި

 މަިތންނެވެ. ގޮތުގެ އަންނަނިވި

އެ ޙުކުމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮްށ  ،ޙުކުމެއް ނުހިމެނޭ  އަދަދެއް ފައިސާގެ (1)   
 ކޮށްެގންނެވެ. ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރަންޖެހޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ،ތަންފީޛުކުރާނީ

            ކަނޑައަޅައިފައިވާ ،ޖޫރިމަނާއަކީ ކަނޑައަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ މި (2)   
 ނުވަތަ  ،ކަމުގައި އަދަދެއް އިތުރުވަމުންދާ ނުވަތަ ،ކަމުގައި އަދަދެއް ވަކި

 ކޯޓަށް ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއެއްގެ  ހިނގާ ބަޔަކަށް ކޮންމެ  ޙުކުމުގެ ތަންފީޛުނުކުރާ
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 ކުރުމަށް ޖޫރިމަނާ ފަށާީނ، ހިނގަން ޖޫރިމަނާ ކަނޑައަޅާ  ދަށުން މާއްދާގެ މި (3)   
 އެވެ.ގަރައްދުކުރުމަށްފަހު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަށް ޙުކުމް ތަންީފޛު ،ނިންމުން ނިންމި

 އިލްތިޒާމު މައިގަނޑު ހިމެނޭ ޙުކުމެއްގައި ނުހިމެނޭ  އަދަދެއް ފައިސާގެ (4)   
 އަދަދު  ޖޫރިމަނާގެ، ެފނިއްޖެނަމަ ކޯޓަށް ކަމުގައި މުސްތަޙީލުކަމެއް ތަންފީޛުކުރުމަކީ

 ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް

 ފައިސާގެ  ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ކަނޑައަޅާ  ދަށުން މާއްދާގެ މި (5)   
 ަކނޑައަޅައިފައިވާ މާއްދާގައި މި ތަްނފީޛުކުރުމަށް ޙުކުމެއް ހިމެނޭ އަދަދެއް

 ހޯދިދާނެއެވެ. ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ އެ ދަށުން އިޖުރާއަތުގެ

    ބަލައި، ކަމުގައި ކެނޑުން ޙުރުމަތް ކޯޓުގެ ނުކުރުމަކީ ޢަމަލު އެއްގޮތަށް ޙުކުމާ (6)   
 މައްޗަށް  ދަރަނިވެރިޔާގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަމަށް އެ

 ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް މާއްދާ މި ކަނޑައެޅުމަކަށް

 އަމުރުކުރުން. ތަންފީޛުކުރުމަށް ޙުކުމް މެުދވެރިކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  (7)   

 ވަނަ ބައި: އެހެނިހެން ކަންކަން ފަނަރަ 

  .ކުރެވޭނީ ދިވެިހބަހުންނެވެމި ކޯޓުގައި ހިންގާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް  )ހ( .92 ޝަރީޢަތްކުެރވޭ ަބސް 
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ބިދޭސީ ބަސްބަހުން ުހންަނ  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަްށ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ށ(  
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ބިދޭސީ  ،ބަޔާންތަކާއި ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ބަސްބަހުން ުހންނަ ބަޔާްނތަކާިއ ލިޔެކިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޯކޓުން 
 އެ ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. ،އަންގައިފިނަމަ

ބިދޭސީއެއްގެ ހެކިބަސް  ،ނަމަެވސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ނ(  
 ެއފިޑެވިޓެއްއިނގިރޭސިބަހުން ނެގުަމށް ނުަވތަ އިނގިރޭސިބަހުްނ ހެކިބަހުެގ ބަޔާނެއް ނުވަތަ 

 ނާޅައެވެ.  ހެއްހުށަހެޅުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަ

އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ޚަޞްމުން،  ،ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ ޚަޞްމުންނާއި )ރ(  
 ކަމެކެވެ. ށް ކުރަންޖެހޭޔައެ ޚަޞްމަކު އަމިއްލަ ،ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުމަކީ

ދިވެހިބަހުްނ ވާހަކަދައްކަން ނޭނގޭ ބިދޭސީއެއްގެ ހެކިބަސް ޝަީރޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނެގުމަްށ  )ބ(  
އެ ހެއްކަކު  ،ރުޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީވާނަމަ، ތަހުށަހަޅައިފައިޚަޞްމަކު 

 ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. 

ބިދޭސީ ބަހަކުން ކޯޓު  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް )ޅ(  
 ށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ކައަމުރެއް ނެރުމަ

 ނިޒާމު ޝަރީޢަުތގެ

 ނަހަަމގޮތުަގއި
 ބޭނުންުކރުން 

 ބޭުނންކުރުމުގެ ަނހަމަގޮތުގައި ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ ބަލަުމންދާ ކޯޓުން )ހ( .93
 ކޯޓުގެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ތިރީސް( 30 ގާތާހިން ަޢމަލު އެ ގައިފިނަމަ،ހިން ޢަމަލެއް
 އެޅިދާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު ދެކޮޅަށް ފަރާތާ ހިންގި ޢަމަލު އެ ،އިސްނެގުމުގައި އަމިއްލަ

ނުވަަތ ނެިތ ސަބަބެއް  ،ތެޭރގައި ޢަަމލުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ަނހަމަގޮތުަގއި ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ )ށ(  
 އެހެން ނުވަތަ ،ނުވަތަ ވަގުތު ބޭކާރުކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ،ބޭނުމެއް ނެތި ކުރާ ޢަމަލުތައް

 ނުވަތަ  ނެތި ހައްދެއް ވަކި އަދި ހިމެނެއެވެ. ޢަމަލުތައް ހިްނގާ އުނދަގޫވާގޮަތށް މީހުންނަށް
 އިޖުރާއަތު  ގޮތަކަށް ފަދަ ގެއްލުންވާނެ  ފަރާތަކަށް އެހެން ނެތި ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

 މަޝްވަރާކުރުމުގައި އާންމު މަސައްކަތްކުރުމާއި، ހުރަސްއެޅުމަށް ިއންޞާފަށް ބޭނުންކުރުމާއި،
 ޢަމަލުތަކަކީ  ފަދަ ހަނިކުރުން މިނިވަންކަން ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ލިބިެގންވާ ފަރާތަކަށް އެހެން
 ބެލެވޭނެއެވެ. ކަމަށް ޢަމަލުތައް  ބޭނުންކުރުމުގެ ނަހަމަގޮތުގައި ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ ވެސް



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-102ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              144 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

 

60  

 ޭބނުންކުރުމުގެ ނަހަމަގޮތުގައި ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ ހުށަހެޅުމަކީ ވާހުށަހަޅައިފައި ޚަޞްމަކު އެއް )ނ(  
 މިންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ ކޯޓުގައި ޚަޞްމަކު އަނެއް ބެލިދާނެަކމަށް ގޮތުގައި ޢަމަލެއްގެ

 ނެތި  ސަބަބެއް  ެއކަށީގެންވާ ނުވަތަ ނެތި  ހައްދެއް ުހށަހެުޅމަކީ އެ ބަޔާންކޮށްދީފިނަަމ،
 ަތންދޭކަން  ޤާނޫުނން ހުށަހަޅަން ހުށަހެޅުމެއް އެފަދަ ނޫންކަމާއި، ހުށަހެޅުމެއް ވާހުށަހަޅައިފައި
 އެފަދަ  ފަރާތުންނެވެ. ހުށަހެޅި  ހުަށހެޅުން ،އުފުަލންޖެހޭނީ ޒިންމާ ސާބިތުކުރުމުގެ
 ކޯޓުން ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހެއްކަށް ލިިބފައިވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަނގަބަހުން ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަކާއި

 ނިންމަންވާނެއެވެ. ގޮތެއް

 ކޯޓަށް  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ނަހަމަގޮތުގައި ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ ހުށަހެޅުމުގައި ހުށަހެޅުމެއް )ރ(  
 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު ބާޠިލުކުރުމުގެ ހުަށހެޅުމެއް އެފަދަ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،

 އަންނަނިވި  ފެނިއްޖެނަމަ، ކޯަޓށް  ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ނަހަމަގޮތުަގއި ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ )ބ(  
 އެޅިދާނެއެވެ. ފިޔަވަޅެއް  ތެރެއިން ފިޔަވަޅުތަކުގެ

 ޝަރުޠުތަކެއް ވަކި އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ އިތުރަށް ގުޅިގެން ހުށަހެޅުމާ (1)   
 ؛ކަނޑައެޅުން

 ގެންދާނެކަމުގެ ރަނގަޅަށް ކަންކަން ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ޚަޞްމުގެ  ގުޅޭ  ކަމާ (2)   
 ؛ހޯދުން ކަންޔަގީން

 ނެތް އަާސސެއް

 ހުށަހެޅުން މަްއސަލަ
 ކޯޓަށް ހުއްޓުުވމަށް

 ާބރު  ލިބިގެްނވާ

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ޚަޞްމަކު ހުށަހެޅުން ގިނަ ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ދެ ނެތް އަސާސެއް  އެކަށީގެންވާ )ހ( .94
 ،ދަށުން ބާރުގެ ލިބިދޭ ޯކޓަށް ،ގޮތުން ހުއްޓުވުމުގެ ހުށަހެޅުން   މައްސަލަ ނެތް އަސާސެއް

 ނެރެވިދާނެއެވެ. އަމުރެއް ކޯޓަށް  ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ އެ

 އަންނަނިވި  ކުރާއިރު، އަމުރެއް ކޯޓުން ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ ދަށުން ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޝަރުޠެއް  ތެރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ

 ނުލައި ހޯދުމަކާ ހުއްދަ  ގެގާޒީ ވަނީުހށަހަޅައިފައި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ކުރިން (1)   
 އިތުރު ަޝރީޢަތުގައި މެނުވީ ލިބިގެން  ހުއްދަ ފަނޑިޔާރެއްގެ އެ، ވާނަމަ ކަމުގައި

 ؛މަނާކުރުން  ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމެއް
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 ކަމުގައި ހޯދައިގެން ހުއްދަ ގެގާޒީ ވަނީުހަށހަޅައިފައި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ކުރިން (2)   
 ާބޠިލުކުުރން. ނުވަތަ އެންގުން އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހެޅުން އެ، ވާނަމަ

 ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި ކުރިން ޚަޞްމަކު ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ކޯޓުން ދަށުން މާއްދާގެ މި )ނ(  
 ފަހުން ނެރުނު އަމުރު  އަދި ވާނަމަ، ކަމުގައި ނުލައި ހޯދުމަކާ ހުއްދަ ގެގާޒީ ވަނީހުށަހަޅައިފައި
 އަދި ނުލައި، ނެރުމަކާ އަމުެރއް އިތުރު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހުށަހެޅުމެއް  އިތުރު ޝަރީޢަތުގައި

 ހުށަހެޅުން  އެ ނުލައި، ދިނުަމކާ ފުރުޞަތެއް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަމަށް ޚަޞްމަށް އަނެއް
 ބާޠިލުކުރެިވދާނެއެވެ. ފަނޑިޔާރަށް ވަގުތުން

ތަކުރާރުކޮށް އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް  ،ގުޅިގެން އަމުރަކާ ނެރޭ  ކޯޓުން ދަށުން މާއްދާގެ މި )ރ(  
ޓަކައި ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ، އެފަދަ ހުށަހެޅުމެްއ  އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް 

ޓަކައި އިތުަރށް ކޯުޓގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހަޅާ ހުަށހެޅުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް
 ނިންމުން އެ އެއްގޮތަށް އިޖުރާއަތާ އާންމު ކުރުމުގެ އަދި އެ ހާލަތުގައި، އިސްތިއުނާފު

 ލިބިގެންވެއެވެ. ޚަޞްމަށް އެ  ޙައްޤު ކުރުމުގެ އިސްތިއުނާފު

    މާއްދާގެ މި ޚަޞްމަކަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ އެ )ބ(  
 ކޯޓުން ދިނުމާއެކު، ކޯޓަށް ނޯޓިސް  އެކަމުގެ އެދެވޭނީ، ހުއްދައަށް ކޯޓުގެ ދަށުން ގެ )ށ(

 ކޯޓުގެ އެންގުމުގައި އަންގާ ކޯޓުން އެގޮތުން، ފަހުގައެވެ. އެންގުމަށް އެކަން ޚަޞްމަށް އަނެއް
 އެކަމަށް  ބަޔާންކުރުމާއެކު، ޠަީބޢަތް މައްސަލައިގެ ަސބަބުތަާކއި، އެދުނު ހުއްދައަށް

 ދޭންވާނެއެވެ. ފުރުޞަތެއް ދުަވހުގެ )ހަތެއް( 7 ޖަވާބުދާރީވުމަށް

 ގައި  )ބ( މާއްދާގެ މި ،އެދެންވާނީ  ހުއްދައަށް ކޯޓުގެ ދަށުން  ގެ )ށ( މާއްދާގެ މި )ޅ(  
 އެފަދަ  ލިޔުމުންނެވެ. ޖަވާބާެއކު، ދިން ޚަޞްމު ައނެއް ނޯިޓހަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ނުލައެވެ. ބޭއްވުމަކާ އަޑުއެހުމެއް ،ިނންމާނީ ގޮތެއް ކޯޓުން ހުށަހެޅުމަކާމެދު

 ގުޅިގެން  ޝަރީޢަތާ ނެރުނު އަމުރު އެ ،ހިނގާނީ ައމުރެއް ނެރޭ ދަށުން މާއްދާގެ މި )ކ(  
 އަމުރު އެ އަމުރު، އެ ހިނދަކު، ހައިނުކުރާ އަމުރު ގޮަތކަށް އެހެން ކޯޓުން އެކަންޏެވެ.

 އާއި  )ށ( މާއްދާގެ މި ،އަމުރުގައި އަދި ދެމިއޮންނާނެއެވެ. މުއްދަތަށް ޝަރީޢަތުގެ ނެރެނު
 ނުވަތަ  ފަނޑިޔާރެއް ކޮން ހުށަހަޅަންވީ އެދި ުހއްދައަށް ކޯޓުގެ ދަށުން ގެ )ނ(

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ފަނޑިޔާރަކަށްކަން
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ޝަރީޢަުތގެ ނިޒާމާ 

 ޚިލާފުވުން 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ހިނގަުމންދަނިކޮށް ކޯޓުެގ އިޒުނައެއްެނތި، ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުްނ ުނކުމެ،  .95

މަލެއް މީހަކު ހިންގައިފިަނމަ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިީލުހގައި ޢަނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުާވފަދަ 
)ދިހަާހސް(  -/10,000ނަށް ބަލައި، ކުރެވޭ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މި 
)ފަނަރަ( ދުވަަހށްވުރެ ދިގުޫނން  15ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަަދކުން ޖޫރިމަނާކުރުން، ނުަވތަ 

)އެކެއް( މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޭގގައި  1މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްުލން، ނުވަަތ 
 ށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަގާޒީމައްސަލަ ަބލާ  ,ބަންދުކުރުމުގެ ބާރު

 ާޤނޫނެްއަގއި އެހެން
 މުްއދަތު

 ކަނޑަައޅައިަފއިވާ
 މަްއސަލަތަކާ
 ދެވޭނެ ގުޭޅގޮތުން

 އިސްިތސްނާ 

މައްސަލަތައް ފިޔަވައި  ކަނޑައަޅައިފައިވާޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ޤާނޫނަކުން މުއްަދތު  .96
 އިޖުރާއަތާއި މުއްދަތަެށވެ. ކޮށްފައިވާގަވާއިދުގައި ބަޔާން މި ،އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ހުށަެހޅޭ ށްޝަރީޢަތަ

 ލިޔުމެއް
 ެއދުން  ސިްއރުކުުރމަށް

 ޝަރީޢަތް  ،ލިޔުމެއް ުހށަހެޅޭ ޝަރީަޢތަށް ހިނދަކު، ހައިކަނޑަާނޅާ ޮގތަކަށް އެނޫން ކޯޓުން )ހ( .97
 ލިބިެގންވެއެވެ. ޚަޞްމުންނަށް ފުރުޞަތު ބެލުމުގެ ވެސް ވަގުތެއްގައި ކޮންމެ ހިނގަމުންދާ

 ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް   ނުެޖހޭކަމަށް ިލބިދޭން ބެލުަމށް ޚަޞްމުން ބަޔާން ފަރާތުގެ ހެކިބަސްދޭ (ށ) 
 އެދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓުގައި ވެސް ފަރާތަކަށް ކޮންމެ އެދި

ނުެޖހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަްށ ޝަރީޢަތަށް ުހށަހެޅޭ ލިޔުމެއް ޚަޞްމުން ބެލުަމށް ިލބިދޭން  (ނ)  
ވެސް  ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ެތރެއިން ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ުބނެ ،އެދި

 ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.
 ؛ޓަކައި ޤާއިމުކުރުމަށް އިންޞާފު ޢަދުލު (1)   

 ؛ޓަކައި މަޞްލަޙަތަށް އާންމު (2)   

 ލިޔުމުގައި އެ ވެފައި، ބަޔާނަކަށް ޚަބީރެއްގެ ދާއިރާގެ ޞިއްޙީ ލިޔުމަކީ އެ (3)   
 ؛ހިމެނިފައިވުން މަޢުލޫމާތު ހައްސާސީ

 ؛ހިމެނިފައިވުން މަޢުލޫމާތު ސިއްރު ލިޔުމުގައި އެ (4)   

 ތެރިކައުރައް ޙައްޤުތައް ކުޑަކުއްޖެއްގެ  ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ތެރިކުރެވިފައިވާކައުރައް (5)   
 ޓަކައި. ކުރުމަށް
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    ދޭއިރު، ފުރުޞަތު ބެލުމަށް ލިޔުމެއް ހުަށހެޅޭ ޝަރީޢަތަށް ހިނދެއްގައި، ފެނިއްޖެ ކޯޓަށް (ރ)  
 އެންގިދާނެއެވެ. ހާމަނުކުރުމަށް ޢިބާރާްތތަކެއް ނުވަތަ ޒުތަކެއްފުލަ ވަކި ހިމެނޭ ލިޔުމުގައި އެ

 ލިޔެކިޔުން
 ތައްޔާރުުކރުން 

 ނޫން އެ ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ލިޔެކިޔުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ ކޯޓަށް ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ( .98
       ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް  ،ހިނދަކުހައި ނުވާ ފައިގައިއަން ގޮތަކަށް

 އެ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާ ޚަޞްމަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ހުއްދަނެތި، ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުްނނަ ނޭނގޭގޮތަށް ކިޔަން އެއްޗެއް  ހުރި ލިޔެފައި )ށ(  
 ލުނުކުރެވޭނެ ގަބޫ ކޯޓަށް ޓަަކއި ސަބަބުތަކަށް އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 އެއްވެސް  މާއްދާއިން މި އިޚްތިޔާރަކަށް ލިބިދޭ ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް
 ނާންނާނެއެވެ. ހަނިކަމެއް

 ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، އޮތުން ސޮއިކޮށްފައި ލިޔުމެއްގައި މާއްދާއަކުން އެއްވެސް ޤާނޫނުގެ މި )ނ(  
 ގޮތަކުން ވެސް  ނޫން އިލެކްޓްރޯނިކް އެ ނުވަތަ ޕްރިންޓުކޮށްގެން ކޮމްޕިއުޓަރަކުން

 ފުދޭނެއެވެ. ޓަކައި ބޭނުމަށް ބުނެވިދިޔަ ސޮއިކޮށްފައިވާނަމަ،

ކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުގައި 
 ޖެުހން  ސިއްކަ

 ޖަހަންވާނެއެވެ. ސިއްކަ ކޯޓުން ލިޔުމުގައި އެ، ކުރިން ދޫކުރުމުގެ  ލިޔުންތައް އަންނަނިވި )ހ( .99

 ؛ޙުކުމް (1)   

 ؛ރިޕޯޓު ނިމުނުގޮތުގެ ޝަރީޢަތް (2)   

     ލާޒިމުކުރާ  ކޯޓަށް ޖެހުމަށް ސިއްކަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ މި (3)   
 ލިޔުމެއް. ކޮންމެ އެހެން ނޫން އެ

 ކޯޓުން ލިޔުމެއްގައި ވެސް ގޮތަަކށް  ނޫން އެ ނުވަތަ އިންޒަރީޢާ ވަސީލަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް )ށ(  
 ޖެހިދާނެއެވެ. ސިއްކަ

 ގޮތުގައި ހެކީގެ ނުލައި ހުށަހެޅުމަކާ ހެއްކެއް އިތުރު ލިޔުމެއް ޖަހައިފައިވާ ސިއްކަ ކޯޓުގެ )ނ(  
 ބަލައިގަނެޭވނެއެވެ. ކޯޓަށް

 ބޭނުންކުރުމަށް ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ ހިނދަކު،ހައި ކަނޑަނާޅާ ގޮތަކަށް ނޫން އެ ކޯޓުން )ހ( .100 ފޯމުތައް 
 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމުގައި މައްސަލައެއް އެ ،ފޯމުތައް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
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    ޯކޓަށް  ޖެހިއްޖެނަމަ، ގެްނނަން ބަަދލެއް ފޯމަށް ލަތެއްގައިހާ އުފެދޭ ގުޅިގެން ކަމަކާ ވަކި )ށ(  
 ގެނެވިދާނެއެވެ. ބަދަލެއް އެ

 ކޯޓަށް  ލަތެއްގައި،ހާ ނުވާ އައްޔަނުކޮށްފައި ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚަޞްމަކު )ނ(  
 އެހީތެރިކަން  ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓުން  ފުރުމަށް ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ަޒރީޢާިއން އީެމއިލްގެ

 ލިޔުންތައް

 ހުށަހެުޅމާއި
 ކުުރން ތުމުޢާމަލާ

 ހުށަހެޅުމާއި، ފޯމު މައްސަލަ އި،އްޔާކުރުމުގަ ތު މުޢާމަލާ ޚަޞްމުންނާ ކޯޓުން ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ .101
 ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި ގުޅޭ މަްއސަލައާ ފޮނުވުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް އެނޫންވެސް ފޮނުވަންެޖހޭ ކޯޓަށް

 ކޯުޓތަކުން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ. މުއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާ ،ފޮނުވުމުގައި

 ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް

 ކޯޓުން ހުށަހެުޅމާއި
 ކުރަންޖެހޭ

 ކުރުން  މުޢާމަލާތްަތއް

 ހުށަހަޅާީނ، ކޯޓަށް   ލިޔެކިޔުންތައް އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުމާއި ގުޅޭ މައްސަލައާ މައްސަލައާއި )ހ( .102
 ގޮތަކަށެވެ. ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ އަންނަނިވި

 ؛ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް ސީދާ (1)   

 ؛ހުށަހެޅުން މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް (2)   

 .ހުށަހެޅުން އެގޮތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާނަމަ، އްލެޕޯޓަ ވަކި (3)   

 ގައި  )ހ( މާއްދާގެ މި ،ވެސް  ލިޔެކިޔުން އެނޫން ފޮނުވަންޖެހޭ ކޯޓަށް ،މައްސަލަ ފޯމާއި )ށ(  
 ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ޓަކައި ފޮނުވުމަށް  ގޮތަކަށް ެތރެއިން ގޮތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ޤާިއމުކޮށްފައި ކޯޓުތަކުގައި އިންތިޒާމުތައް،

 ޚަޞްމުންނާ މައްސަލައިގެ ކޯޓުން ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް )ނ(  
 ވަނަ ( 3) ފެށިގެން ަންނބަރުން ވަނަ( 1) ގެ )ހ( މާއްދާގެ މި ކުރުމުގައި،ތުމުޢާމަލާ

       މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް ކޮްށފައިވާ ބަޔާން ަނންބަރުތަކުގައި ހުރި ނިޔަލަށް  ނަންބަރުގެ
 ކުރެވިދާނެއެވެ. މުޢާމަލާތްތައް އެ

 ފަރާތުން ޚަޞްމުންގެ ނުވާނަމަ، ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެހެން ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނުގައި މި )ރ(  
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި ހުށަހެޅުންތައް، ލިޔެކިޔުންަތކާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޯޓަށް

      ބޭނުމަށް  ގަވާއިދުގެ މި ފޮނުވުމުްނ، ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުން ގޮތަަކށް ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ
 ބަލަންވާނެއެވެ. ކަމުގައި ފުރިހަމަކުރެވުނީ އިޖުރާއަތެއް އެ
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އިލެކްޓްރޯނިކް 

ވަސީލަތް ެމުދވެރިކޮށް 
 ޚިުދމަތްތައް ދިނުން 

ރުވުމުގެ އަމުރު ހާޒިއިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ކޯޓަށް  103
  ،ކުރާނީޢަމަލުއެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި   ،ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި، ފޮނުވުމާއި

 އުސޫލު" އާ ގެންދާނެ ގޮތުގެ  ކުރިޔަށްޝަރީޢަތްތަކާއި ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް "
 ންނެވެ. ތީގޮތުގެ މަ އެއްގޮތްވާ

 ޢާއިލީ، ހިނދަކު ނުވާހައި ބަޔާންކޮށްފައި  ގޮތަކަށް އެހެން ކަނޑައެޅިގެން  ގަވާއިދުގައި މި )ހ( .104 ގުުނން  މުްއދަތު
 ގުނަންޖެހިއްޖެނަމަ  މުއްދަތު ކުރުމުގައި ކަމެއް އެްއވެސް ބެލުމުގައި މައްސަލަތައް

 ނެވެ.ޮގތުގެ މަތީން އަންނަނިވި ،ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ކުރުމަށް  ކަމެއް ވަކި ތެރޭގައި ދުވަސްތަކެއްގެ ވަކި ކަނޑައެޅުމުގައި، މުއްދަތެއް (1)   
 ދުވަހެއް ނިމޭ ދުވަާހއި ެފށޭ މުއްދަތު އެ ުގުނމުގައި، މުއްދަތު އެ ބުނެފައިވާނަަމ،
 ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 ، ހިމެނޭނަމަ ުދވަހެއް ބަންދު  ރަސްމީ ތެރޭގައި މުއްަދުތގެ އެ ގުނުމުގައި މުއްދަތު (2)   
 .އެ ބަންދު ދުވަހެއް އެ މުއްދަތު ގުނުމުގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ

 ކޯޓަކުން  ނުވަތަ އަމުރެއްގައި  ކޯޓު ނުވަތަ ޙުކުމެއްގައި ކޯޓު ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި، މި (3)   
 ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ކުރުމަށް  ކަމެއް ވަކި އެންގުމެއްގައި އެނޫންވެސް ނެރެފައިވާ
 ދެން ވާނަމަ، ކަމުގައި ދުވަހަކާ ބަންދު ރަސްމީ ދިމާވަނީ ދުވަސް ނިމޭ މުއްދަތު
    ކުރުމުން، އެކަން ދުވަހެއްގައި ރަސްމީ ފެށޭ މަސައްކަތް ކޯޓުގެ އަވަހަށް އެންމެ

 ބެލޭނެއެވެ. ކަމުގައި ކުރެވުނީ ކަމެއް  އެ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ

 ިއސްތިސްނާކޮށްފައިވާ  ގައި( ާޤނޫނު ޢާއިލާއާބެހޭ) 4/2000ޤާނޫނު ަނންބަރު  (4)   
 ނެރެފައިވާ ޯކޓަކުން ނުަވތަ އަމުރެއް ކޯޓު ުނވަތަ ޙުކުމެއް މެނުީވ، ހާލަތުގައި

 މީލާދީ ލާދެނީ،ހަވާ އެ ލާދީފައިވާނަމަ،ހަވާ މަހަކަށް އެންގުމެއްގައި އެނޫންވެސް
 މަހަކަށެވެ.

      ނިންމުމެއްގައި، އެނޫންވެސް ނުވަތަ އަމުރެއްގައި ނުވަތަ ޙުކުމެއްގައި ކުރާ ކޯޓަކުން )ށ(  
 ތާރީޚު، ހަމަވާ މުއްދަތު އެ ބަޔާންކުރާނަމަ، ކުރުމަށް ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި  ކަމެއް ވަކި

     ތާރީޚުގެ  އެ އެއީ އަދި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ިނންމުމުގައި އެ ކޯޓުގެ ތާރީޚުން މީލާދީ
 ވެސް ވަގުތެއް އެ ވާނަމަ، ކަމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމެއް ކުރިން ވަގުތެއްގެ ވަކި

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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_________________________ 

    ބަޔާންކުރާނަމަ، ލިޔުމެއްގައި އެއްވެސް ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުރުމަށް ކަމެއް ވަކި )ނ(  
 ތާރީޚުންނެވެ. މީލާދީ ބަޔާންކުރަންވާނީ ތާރީޚު  އެ ލިޔުމެއްގައި އެ

 ގަާވިއދު
 އިޞްލާޙުުކރުން 

އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބާރު  ،މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި .105
 ލިބިގެންވަނީ ފެިމލީ ކޯޓަށެވެ.  

ގަާވިއދަށް 
 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން

ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ، މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށނީ .106
 ފެށިގެންނެވެ.


