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 : ފެށުން ފުރަތަމަ ބައި 

     ެގ ) ގަވާއިދުޢާއިލާއާބެހޭ ( R-99/2022ަނންބަރު  ގަވާއިދު ،އުޫސލަކީމި  (ހ) .1 ނަން ތަޢާރުފާއި

މެިޖސްޓްރޭޓް އް ބެލުމުަގއި ޢާއިލީ މައްސަލަތަވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން،  75

 ވެ.ލެއުސޫޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ  ކޯޓުތަކުން

ބަާޔންކުރާ އުސޫލު"  އިޖުރާއަތުޢާއިލީ ގެ ތަކުކޯޓު މެިޖސްޓްރޭޓް" އުސޫލަށް ކިޔާނީމި  (ށ)  

 އެވެ.

 މައްޗަށް އޭގެ އުސޫލު  މި

 މައްސަލަތައް  ހިނގާނެ

  ހިންގާނީ  ބަލައި ޢާއިލީ މައްަސލަތައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ .2

  މަތިންނެވެ. އުސޫާލ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މި

 ޢަދުލުވެރިކަމާއި މަްއސަލަތައް، މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ދަކީ،ގުސަމަ އުސޫލުގެ  މި .3 ދު ގުސަމަ  އުސޫލުގެ މި

 މަގުފަހިކުރުމެވެ. ނިްނމުމަށް ގޮތެއް ބަލައި ،މިނެއްގައި އަވަސް އެކަށީގެންވާ ހާމަކަމާއެކު،

 ގެ އިޚްތިޞާޞް ތަކު ދެވަނަ ބައި: ކޯޓު 

 އިޚްތިޞާޞް  މައުޟޫޢީ

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގައި ނުވަތަ ވަިކ ޚާއްޞަ  2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  .4

ލިބިދޭ އިޚްތިޞާޞް ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  ، ޢާއިލީ މަްއސަލަތައް ބެލުމަށް ޤާނޫނެއްގައި

ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  މައްސަލަތައް ބެުލމުގެ އިޚްތިޞާޞްކަމަށް ބަޔާންކުރާ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 .5 އިޚްތިޞާޞް  ސަރަޙައްދީ 

 

 (ހ)

 

 ލިބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞް ސަރަޙައްދީ ބެުލމުގެ  މައްސަލައެއް ޢާއިލީ ލުން،ސޫއު  މުންއާ

 ނިސްބަތްވާ ތަން ދިރިއުޅޭ ގޮތެއްގައި މުންއާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ކޯޓަކީ،

 ކޯޓެވެ. ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް

 އާންމު  މައްަސލަ ހުށަަހާޅ ފަރާތްމި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ އެހެްނ އޮތްނަމަެވސް،  (ށ)  

ކޯޓަށް މައްސަަލ  ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް  ނިސްބަތްވާ ތަން ދިރިއުޅޭ ގޮތެއްގައި

 ހުށަހެޅުމަށް ިމ މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

 ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލައެއް ބޭނުމަށްޓަކައި، ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ތަން  ދިރިއުޅުނު ފަހުން  އެންމެ އޭނާ  ނެތްނަމަ، ތަނެއް  ދިރިއުޅޭ  އާންމު ގޮތެއްގައި

  އިޚްތިޞާޞް ބެލުމުގެ މައްސަލައެއް އެ  ކޯޓަކީ ކަމާބެހޭ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ނިސްބަތްވާ
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 ބެލެވޭނެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގަިއ ދިރިއުޅޭ ަތން ނިސްބަތްވާ  ކޯޓުކަމުގައި ލިބިގެންވާ

ނިދާ ރަށުގައި  ،އި އެ ފަރާތެއް އާންމު ގޮތެއްގައި ކައިބޮ ،ބަލާނީދާއިރާގެ ކޯޓު ކަމަށް 

އިމުވެފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ޤާލާގެ ކޯޓު، ނުވަތަ އެ ރަށުގައި ޙައިމުވެފައިވާ ފުރަތަމަ މަރުޤާ

ލާގައި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ޙަތެރެއިން ފުރަތަމަ މަރު

 ކޯޓެވެ.

 

 

 ަމއްސަލަ ރައްދުވާ ނުވަތަ ފަރާތް މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ  ބޭނުމަށްޓަކައި، މާއްދާގެ މި )ރ( 

 މުއްދަތަކަށް ވަކި ތަނެއްގައި  އެ  ފަރާތަކުން އެ  ކަނޑައެުޅމުގައި ތަން ދިރިއުޅޭ ފަރާތް

 ލާޒިމެއްޫނނެވެ. ދިރިއުޅުން

 ކުއްޖަކާުގޅޭ ކުޑަ މައްސަލައަކީ  ޢާއިލީ އިތުރުން، ގެ  (ހ) މާއްދާގެ މި )ބ(  

  ކުްއޖާ  އެ އިޚްތިޞާޞް ބެުލމުގެ މައްސަލަ  ކުއްޖާއާުގޅޭ  އެ ، މައްސަލައެއްނަމަ

 ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް ރަށެއްގެ ހުރި ވަގުތަކު އެ

އެްއ ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ތިބިަނމަ، އޭެގ ތެރެއިން އެްއ  މައްސަަލ ރައްދުވާ )ޅ(  

 ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް ނިސްބަތްވާ ތަން ދިރިއުޅޭ ގޮތެއްގައި މުންއާފަރާތް 

 އުފުލިދާނެއެވެ. އެއްމައްސަލަ އެފަދަ ކޯޓުގައި

 ސަރަޙައްދީ ބެުލމުގެ މައްަސލައެއް އެ  މައްސަލައެއްަނމަ، ކުރުމާގުޅޭޛުތަންފީ ޙުކުމެއް )ކ(  

 ތަން  ކުރަންޖެހޭޛު ތަންފީ ޙުކުމް ނުވަތަ ކުރި ޙުކުމެއް އެ ލިބިގެންވަނީ އިޚްތިޞާޞް

 ކޯޓަށެވެ.  ކަމާބެހޭ  ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް ނިސްބަތްވާ

 ފަރުވާގެ ވަގުތީ

 ބެލުން  ފިޔަވަޅުތައް

 ޟޫޢީގޮތުންމައު މަްއސަލައެއް ބާރު، އަމުރުކުރުމުގެ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅުތައް ފަރުވާގެ ވަގުތީ .6

 ކުރެވޭޛުތަންފީ ފިޔަވަޅެއް އެ ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް، ކޮްނމެ  ލިބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞް ނިންމުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަކަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ޖުޑީޝަލް

 އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކޯޓަށް ގިނަ ކޯޓަކަށްވުރެ

 މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ

ބިނާކުރާ ައސާސްގެ މައްޗަށް، އެއް ޚަޞްމުންތަކެްއ ހިމެނޭ އެްއ  މައްސަލަ (ހ) .7

މައްސަލައަށްވުރެ ގިަނ މައްސަަލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު ދެ ޯކޓަކަށް (ނުވަތަ 

އެ ަމއްސަލަ ފުރަތަަމ  ޖެކަން އެނގޭ ިހސާބުން،ކޯޓުތަކަށް) ހުށަހެޅިއް އެއަށްވުރެ ގިނަ

ޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭތޯ ބަލައި ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން އެ މަްއސަލަ ބެލުމުގެ އި

އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، އެ މައްަސލަ ފަހުން ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގެ ައމިއްަލ 

 ލަންވާނެއެވެ.ަޑއިއިސްނެގުމަށް އެ ކޯޓުގައި ިހނގަމުންދާ މައްސަލަ ބެލުްނ މެދުކަނ
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ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މައްސަަލ ހާމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  (ށ)  

ހުށަހެޅިފައިވާ އެހެން ކޯޓަކުން ެއ ކޯޓަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅުުނ ާތރީޚު ލަސްނުކޮށް 

 ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.މައްސަލަ ހުށަހެުޅނު ފުރަތަމަ 

 އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  މަްއސަލަ އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފުރަތަމަ (ނ)  

 ކޯޓުންނެވެ. ހުށަހެޅުނު މަްއސަލަ އެ  ފުރަތަމަ ބަލާނީ  މައްސަލަ  އެ  ލިބިފައިވާނަމަ،

އެ މައްސަަލ ބެުލމަށް އެ ކޯޓުްނ  ކޯޓުން  ހުށަހެުޅނު މައްަސލަ ފުރަތަމަ މިފަދައިން

 ސަބަބަށް  މި  އެންުގމުން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު  ފަހުން  މައްަސލަ އެ  ނިންމިކަން،

 ބާޠިލުކުަރންވާނެއެވެ. މައްަސލަ އެ  ކޯޓުން ހުށަހެޅި ފަހުން  މައްސަލަ ބިނާކޮށް،

 އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުގެ  މަްއސަލަ އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފުރަތަމަ (ރ)  

 ހުށަހެޅި  ަމއްސަލަ ފުރަތަމަ، ކޯޓަށް ހުށަެހޅުނު ފަހުން މައްސަލަ  ލިބިފައިނުވާނަމަ، އެ

، އެކަން ައންގަންވާނެއެވެ. އަދި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ންކޯޓު

ދެވަަނ  އެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ކަނޑައެޅުމުގައި

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ވެްސ ފަހަރަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުުނ ކޯޓުން 

 ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން ތިންވަނަ ބައި: ޚަޞްމުން އަދި 

 ވެވޭ ޚަޞްމަކަށް

 ހައިސިއްޔަތު

 ޚަޞްމަކަށް މަްއސަލައެއްގައި ޢާއިލީ ފަރާތަކީ، ކޮންމެ ލިބިގެންވާ ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ .8

 ފަރާތެކެވެ. ވެވިދާނެ

 ހުށަހެޅުމުގެ  މައްސަލަ

 އޮތުން މަޞްލަޙަތު

 ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެގޮތަށް މާއްދާގައި ވަނަ 8 އުސޫލުގެ މި .9

 މަޞްލަޙަތެއް އެކަށީގެންވާ ފަރާތުގެ އެ މައްސަލައިގައި އެ، ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލައެއް ޢާއިލީ

 އޮވެގެންނެވެ.

ރުވުމަށް އެދޭނަމަ، ހާޒިޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ޝަރީޢަތަށް  (ހ) .10 ހަމަޖެއްސުން  ބަދަލު

  ކުރަން ވާނެއެވެ.  ނުއްޔަޢަރުވާނެ ފަރާތެއް ހާޒިބަދަލުގައި 

ގަިއ ހާލަތުމައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ިހމެނޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަުމގައިވާ  (ށ)  

ގައި، އެއިން ފަރާތެއް ހާލަތުފަރާތެއް ކަމުގައިވާ  ލިބިގެންވާ ތެރިކަންކައުނުވަތަ ރައް

 ފަރާތެއް  ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ އެ ކުރުމަށްލުތަމްސީ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ނުޢައްޔަ
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        ތެރިކަްނ ލިބިގެންވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިކައުގެ ބޭުނމަށް "ރައްއުޫސލުމި  (ނ)  

ސާީނ ުނވަތަ ޖިސްމާީނ ފުމީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަ ވަނީ، އެ އެ

ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ އެހެން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން، އެ

ލާތައް ޙަފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން މެނުވީ، ޢާއިލީ މަްއސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރު

 ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

މާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަމަށް ޙިކައި މަޞްލަޙަތު މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށްޓަ )ރ(  

ތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ ކައުކުޑަކުއްޖަކު، ނުވަތަ ރައް ވަނީ، ބުނެފައި އެ

އެ ަފރާތެއްގެ ޤާނޫނީ  ،ކުރުމުގައިޢައްޔަނު ފަރާތެއް މާޔަތްކޮށްދޭޙިމަޞްލަޙަތު 

ދާ ފަރާތް، ފަރާތެއް ބަލަމުން ބެލެނިވެރިޔާ، ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ، ނުވަތަ އެ 

 ކަންކަން ޢާއިލާއާބެހޭ އެކަށައަޅައި ސިޔާސަތުތައް ގުޅޭ އެންމެހައިނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާ

 ފަރާތަށެވެ. ކަނަޑއަޅާ މިިނސްޓްރީން ވާލުކޮށްފައިވާހަ ލިއްޔަތުއޫަމސް ބެލެހެއްޓުމުގެ

ރުވާނެ ހާޒިބަދަލުގައި 

 ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުން 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ިހމެޭނ އެއްވެްސ ޚަޞްމެއްގެ ަބދަލުގައި ކޯޓަށް  (ހ) .11

ސޭނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް ރުވާނެ އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖެއް ހާޒި

 މެދުވެރިވެގެންނެވެ. 

 ނުވަތަ  ؛ރުވުމަށް ނުުކޅެދުންހާޒިބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކޯޓަށް  .1   

ތިމާ ވަޒަންވެރިވެގެން ދިރިއުޅެުމންދާ އަތޮޅު ނޫން އަތޮޅެއްެގ ކޯޓަކަށް  .2   

 ރުވާންޖެހުން؛ ނުވަތަ ހާޒި

ތިމާގެ ގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ ތިމާ ބަލަްނޖެހިފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށް ކޯަޓށް ދިއުން  .3   

 ނުވަތަ  ؛ދަތިވުން

 ނުވަތަ  ؛ރަށުގައި ހުރެވެން ނެތުން .4   

 ޤަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ސަބަބެއް މެދުވެރިވުން.ކޯޓަށް  .5   

ޝަރީޢަތަށް ގޮތުން  ގުޅޭމައްސަލައާރުވާ މީހާއަކީ ހާޒިބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް  )(ށ  

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އެ މީހަީކ އެފަދަ މީހަކަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.ނުވާނަމަ ބަދަލު ބާޠިލުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް 

ކުރުމާބެހޭ ބައިގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހައްލުކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް  )(ނ  

 ރުވާންޖެހޭީނ މައްަސލައިގެ ޚަޞްމުންނެވެ.ހާޒި
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ކުރާ ފޯމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ، ރުވާ ފަރާތަށް ވަކީލު ޢައްޔަނުހާޒިބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް  )(ރ  

 އެޓަރނީއަކުން އެ ބާރު ދީފައިވާނަމައެވެ.ޕަވަރ އޮފް 

ރުވާނެ ފަރާތެއް ހާޒިމައްސަލައެއްގައި ިހމެޭނ ޚަޞްމެއްގެ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް  )(ބ  

(ތިރީސް)  30ރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީެގ ހާޒިޝަރީޢަތަށް  ،ހަމަޖައްސާަނމަ

    ކުރިން އެަކމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ "ބަދަލު ަހމަޖައްސަްނ އެދޭ ފޯމު" އާއި  މިނެޓު

 އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

        ފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ގެ ބަދަލުގައި ޅައިކޯޓުން ކަނޑައަ )(ޅ  

ީރކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރަޖިސްޓަގޮތަށް، އެ ފޯމުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ 

ރަސްީމ އިދާރާއަކުން  ،ނަމަން ބޭރުގައިޖެއިފައިވާ ނުވަތަ ރާއްޓަރައިޒްކޮށްނޯ

 ފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ހައިތައްގަނޑު ޖަ

ފައިވަނިކޮށް، ބަދަލު ހަަމޖެއްސި ފަރާތުން އަޑުއެހުމަްށ ސައިބަދަލުގައި މީހަކު ހަަމޖައް )(ކ  

ފައި އޮތް އޮުތން ބާޠިލުކުރަްނ ސައިރުވާން އެދޭނަަމ ނުވަަތ ބަދަލު ހަަމޖައްހާޒި

 އެކަމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ފޯމުން ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ،އެދޭނަމަ

ނޑަެއޅިފައިވާ ފޯމުްނ ރުވާ މީާހ ތަނާޒުލުވާްނ އެދޭނަމަ އެަކމަށް ކަހާޒިބަދަލުގައި  )(އ  

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފައިވަނިކޮށް، އެ މީހާގެ ބަދަލުގަިއ އެހެްނ މީހަުކ ސައިބަދަލުގައި މީހަކު ަހމަޖައް  )(ވ  

 ކުރިން ަހމަޖެްއސި ބަދަލު ބާޠިލު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ،ހަމަޖެއްސޭނީ

 (މީހަކަށް) ޠަބީޢީ ޝަޚްޞަކަށްރުވުމަށް ހަމަޖެއްސޭ ފަރާތަކީ ހާޒިބަދަލުގައި ކޯޓަށް  )މ(  

 ވާންވާނެއެވެ.

ވަރީގެ މައްސަލަތަކުގައި 

 ބަދަލު ހަމަޖެއްސުން 

އެދި ހުށަހަާޅ މައްަސލަތަކުގައި ބަދަލުގައި ވުމަށް ށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަވަރި (ހ) .12

ރީކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނޯޓަރައިްޒ ަރޖިސްޓަ ،ރުވުމަށް އެހެން މީހަކު ހަަމޖައްސާނަމަހާޒި

ން ބޭރުގައިނަމަ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާައކުން ތައްގަނޑު ޖެއިރާއްނުވަތަ  ކޮށްފައިވާ

 ފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.ހައިޖަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ފަދަ މައްސަލައަކާ ުގޅިގެން ހުށަަހޅާ ޕަވަރ އޮފް  ށ)(  

ވާލުކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ވަރިވުމަށް އެްއބަސްވެފައިވާކަން ހައެޓަރނީގައި ވަރިކުރަން 

 ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 ކުރުން ޢައްޔަނު

އި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގަނުޢައްޔަލުގެ ދަށުން ސޫމި އު (ހ) .13

 ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ. އޮތްއްދަ ހު

 ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ާބ ކައުންސިުލން ަސސްޕެންޑް ނުޢައްޔަ (ށ)  

 ނުވާނެއެވެ.ކުރެވިފައިވާ ވަކީލަކަށް ވެގެން

ކުރާަނަމ، ޝަރީޢަތަށް  ނުޢައްޔަމައްސަލައިގެ ޚަޞްމަުކ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  (ނ)  

ކުރިން އެކަމަްށ  މިނެޓު(ތިރީސް)  30ރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ަގޑީގެ ހާޒި

 ފައިވާ ފޯމާއި އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޅައިކަނޑައަ

ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، ެއ މައްސަލައިގަިއ  ނުޢައްޔަމައްސަލައެއްގައި  (ރ)  

ރުުވމަށް އެދޭަނމަ، މުވައްކިލުެގ ހާޒިރުވާންޖެޭހ މީހާެގ ބަދަލުގައި ހާޒިޝަރީޢަތަށް 

ފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީުލ ފޯުމ ބާޠިލުކުރަން އެދޭަކމަށް ބަޔާންކޮށް، ޅައިފަރާތުން، ހުށަހަ

ވާްނ ނޫނީ ވަކީލުަކުމން ތަނާޒުލުނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެ މަްއސަލައިގެ ޤާ

 ފައިވާ ފޯމުން ހުށަަހޅަްނވާނެއެވެ.ޅައިއެކަމަށް ކަނޑައައެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް 

ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ވަކިކުރަން ނުަވތަ ބަދަލުކުރަން  ނުޢައްޔަމައްސަލައެއްގައި  (ބ)  

ފައިވާ ފޯމުން ޅައިމުވައްކިލުގެ ފަރާތުން، އެކަމަށް ކަނޑައަ، އެދޭނަމަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ތަނާޒުލުުވމަށް އެދޭނަމަ ނުޢައްޔަމައްސަލައެއްގައި  (ޅ)  

 ފައިވާ ފޯމުްނ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޅައިއެކަމަށް ކަނޑައަ

ޝަރީޢަތުގެ އެންގުމަށް 

ފޯމުގެ އަސްލު ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅުން

ރނީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަން ޝަރީޢަތުން ޓަވަކީލު ފޯމު، ބަދަލު ފޯމު އަދި ޕަވަރ އޮފް އެ .14

 އަންގައިފިނަމަ، އެ އަްސލު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ،އިތުރުކުރުމާއި ޚަޞްމުން

ބަދަލުކުރުމާއި، 

 ވަކިކުރުން 

މައްސަލައެއްެގ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ިއތުރު ފަރާތްތައް  ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި (ހ) .15

 (ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަށް) ހިމެނިދާނެއެވެ. 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިެމނޭ އެްނމެހައި ކަންަކން ކޯޓަށް  .1  

 ނިންމޭނީ ެއ މައްަސލައަކާގުޅޭ އިތުރު ޚަޞްމެއް ިހމަނައިގެްނ ކަަމށް ވުން؛ 

ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކާއި އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދު  . 2   

އުފެދިފައިވާ އެހެން މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައިަގއި ގޮތެއް 

 ކަނޑައެޅުމަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ މަްއސަލައެއް ކަމުގައިާވ ހާލަތުގައި، 

އި އެ ފަރާތެއް ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި އެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކަ

 ހިމެނުމަީކ މުހިްނމު ަކމެއް ކަމަްށ ވުން.
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 ޚަޞްމެއް  އެއީ ފަރާތެއް ހިމެުނނު ފުރަތަމަ ގޮތުގައި  ޚަޞްމެއްގެ މައްސަލައެއްގައި (ށ)  

 މަްއސަލައިގެ  އެ އެއީ ފެނިއްޖެަނމަ، ކޯޓަށް ކަމަށް  ނޫން  ފަރާތެއް ވާްނޖެހޭ  ކަމުގައި

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް ކަމުގައި  ނޫން ޚަޞްމެއް

 ޚަޞްމެއްގެ މައްސަަލއިގެ، ިނންމޭނީ ނިންމުމެއް ކޯޓަށް ދަށުން ގެ) ށ( މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ފަރާތެއް ގުުޅންހުރި މައްސަލައާ  އެ، ފަރާތަކީ ފައިވާނައިހިމަ ފުރަތަމަ ގޮތުގައި

 ނުހިެމނޭނަމަ  މަްއސަލައިަގއި އެ  މަޞްލަޙަތެއް ފަރާތުގެ އެ  ނުވަތަ، ކަމުގައިނުވާނަމަ

 ފަރާތެއް އެހެން  އޮތް  މަޞްލަޙަތެއް ބޮޑު  މައްސަލައިގައި  އެ ޚަޞްމަށްވުރެ  އެ ނުވަތަ

 ވާނަމައެވެ.

މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު  (ރ)  

 ގައި، އަދި ހާލަތުނުވަތަ އިލްތިޒާމު އެހެްނ ފަރާތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ 

އެ މައްސަލައިގަިއ ހިެމނޭ އެްނމެހައި ަކންކަމާމެުދ ގޮތެއް ކަނޑަެއޅެން އަންނަީނ، 

ގައި، ހާލަތުއެ ދެވަނަ ފަރާތް ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިގެން ކަމުަގއިވާ 

ފުރަތަމަ ޚަޞްމުގެ ބަދަލުގައި އެ ދެވަނަ ފަރާތް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގަިއ 

 ށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.ކޯޓަ

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެުޅމަށްފަހު، އެ މައްސަލައިގައި އިތުރު ަޚޞްމުން ހިމެޭނނީ،  (ބ)  

 ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވޭނީ ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭނީ، ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ.

 މައްސަލައަށް

 ވުން ތަދައްޚުލު 

ފަރާތެއްގެ މަޞްަލޙަތު ހިމެނޭކަމަްށ  މައްސަލައެއްގައި، އެހެން ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ  (ހ) .16

ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުން، ެއ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު  ބަޔާންކޮށް އެކަން އެ

 ފުރުޞަތު އަށް ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓުްނ ނިންމައިފިަނމަ، މައްސަލަ

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ

ފަރާތެއްގެ މަޞްަލޙަތު ހިމެނޭކަމަްށ  ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި، އެހެން  (ށ)  

ވުމަށް އެ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލު

 ލިބިގެންވެއެވެ. ެމޖިސްޓްރޭޓަށްމައްސަލަ ބަާލ ބާރު 

ހިނދަކު، ޢާއިލީ މަްއސަލައެއްގައި ިހމެޭނ  ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައިން ޤާނޫނެއްގައި އެހެ .17 މަރުވުން  ޚަޞްމަކު

 ގޮތެއް  ޝަރީޢަތުން ގެންދިޔުމާމެދު ކުރިއަށް މައްަސލައެއް ޚަޞްމަކު މަރުވެއްޖެނަަމ، އެ

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބައި: މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 

މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން

ހުށަހަާޅ މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާީނ، ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓަށް  (ހ) .18

 މެދުވެރިކޮށް  ީއމެއިލް ލިޔެކިޔުންތައް އެެހނިހެން ފޯމާއިހުށަހަޅާ  މައްސަލަ މުންނެވެ.ފޯ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ވެސް މެދުވެރިކޮށް ޕްލެޓްފޯމެއް އޮންލައިން ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން ނުވަތަ

ކޯޓަްށ އެ ފޯމެއް ގެ މަތިން، ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުކުފޯމުތަ ހުށަހަޅާކޯޓަށް  (ށ)  

 ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.އިރު ހުށަހަޅާ

 ފޯމު  އެ  ކޯޓުންެއ މަްއސަލައެއްގެ ފޯުމ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަިއ،  ފެށޭނީ، މައްސަލައެއް (ނ)  

 އެކުގައެވެ.ރީކުރުމާރަޖިސްޓަ ބަލައިގަނެ،

ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ

 ފޯމުގައި

 ހިމަނަންޖެހޭ

 ލުތައް ފުސީތަ

 ލުތައް ހިމަަނންވާެނއެވެ.ފުސީމައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމުގައި އަްނނަނިވި ތަ (ހ) .19

 ؛މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި މަްއސަލައިގެ ޚުލާޞާ .1  

މައްސަލަ އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ، އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަރޯސާވާ  .2  

 ވާޤިޢާތައް؛

 ؛މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ .3  

 ؛ަސބަބު ހުށަހަޅާ  ހެކި އަދި މަޢުލޫމާތު ހެކިވެރިޔާގެ ހުށަހަޅާނަަމ، ހެކިން .4   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަމުެގ  ގައި،ކުމައްަސލަތުދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ  (ށ)  

 އިތުރުން، އަންނަނިވި ކަންކަްނ ހިމަަނންވާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ިނސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ނަން؛ އަދި .1   

މެދުވެރިވި ސަބަބުތަކާއި ވަށައިގެންވާ  ާހލަތުދައުލަތުން ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ  .2   

 ކަންކަން.

އެހެްނ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުުރމުގެ ހައިސިއްަޔތުން ކަމުގައިވާނަަމ،  ނީމައްސަލަ ހުށަަހޅަ (ނ)  

 ފޯމުގައި ެއ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ

 ކުރުމާގުޅޭ ޛުތަންފީ ޚަރަދު ނުވަތަ މައްސަލައެއްނަމަ، ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް ޚަރަދު (ރ)  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ފޯމުގައި  ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  ލުފުސީތަ ފައިސާގެ މައްސަލައެއްނަަމ،
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މައްސަލައިގެ ފޯމު 

 ހުށަހަޅާއިރު

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ކުރަީނ ގަސްތުމައްސަލަ ހުށަަހޅާ ފަރާތުން އެ މައްސަަލ ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދަން  (ހ) .20

އަންނަނިިވ މަޢުޫލާމތު ހިމަނައި، ކޯޓަށް ފަރާތާބެހޭ  އަމިއްލައަށް ކަމުގައިވާަނމަ، އެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ .1  

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާިއ އެއިރެއްގައި ދިރިއުޅެމުންގެންާދ  .2  

 އެޑްރެސް؛

 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު؛މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތާ  .3   

 އެ މަުޢލޫމާތު. ،މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުގެ އީމެއިލް ެއޑްރެހެއް އޮތްނަމަ .4   

ކުރަނީ ޤާނޫީނ ގަސްތުމައްސަަލ ހުށަހަާޅ ފަރާތް ެއ މައްސަަލ ކޯޓުގަިއ ކުރިއަށްގެންދަން  (ށ)  

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ވަކީލަކު މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމުގައިވާނަމަ، އަްނނަނިވި މަޢުޫލމާތު 

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛ .1   

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަމާިއ ދާއިމީ ެއޑްރެސް އަދި ެއ ޤާނޫނީ ވަކީަލކީ ލޯ ފަރމެްއ  .2   

 ރުވާ ވަކީލެއް ކަމުގައިވާނަަމ ހާޒިނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ފަރާތުން 

އަިދ  ލޯ ފަރމެްއ  ފަރމެއް ނުވަތަ ލީގަްލ ޕްރެކްޓިސްގެ ނަމާއި ެއޑްރެސްއެ ލޯ 

ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަރާތުން އެ ވަކީލު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭެނ 

 ؛ލިޔުން

 ދައުލަތުގެ ވަކީލަކު ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުެގ ނަމާިއ މަާޤމު؛ .3   

 ގުޅޭެނ ފޯނު ނަންބަރު؛ޤާނޫނީ ވަކީލާ  .4   

 ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އީމެއިްލ އެޑްރެސް. .5   

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  (ނ)  

 އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލެްއ ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ، ޤާނޫީނ ވަކީުލ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ރުވާ ވަކީލެްއ ހާޒިއެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ލޯ ފަރމެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ފަާރތުން 

ކަމުގައިވާނަަމ އެ ޯލ ފަރމެްއ ނުވަތަ ެއ ލީގަލް ޕްރެކްިޓސްއެއްގެ ތައްގަނުޑ 

ރުވާ ހާޒިއޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ފަރާތުން 

 ގައިވާނަަމ، ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑު އޮންަންނވާނެއެވެ.ވަކީލެއް ކަމު
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މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާީނ، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަ ފޯމުގެ އަްސލުެގ  (ރ)  

އިތުރުން، މައްސަލަ ރައްދުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އެ ޯފމުގެ ައސްލެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

 މަތިންނެވެ.ގޮތެއްގެ 

އިލެކްޓްރޯނިކް 

ވަސީލަތް 

މެދުވެރިކޮށް 

މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުން

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން އިލެކްޓްރޯނިކް ަވސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް،  (ހ) .21

އިން، މައްސަަލ ުހށަހެޅޭނެ އިންތިާޒުމ ޛަރީޢާެގ ލުއެންމެ ުކޑަމިުނން ީއމެއި

 ހަމަޖައްސަންާވނެއެވެ. 

  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމެއް (ށ) 

އެ ތާރީޚުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެިޅ ކަމުގަިއ ބަލާީނ ކޯޓުގެ ރަްސީމ ަމސައްކަތު ދުވަހު ކޯުޓ 

ފައިވާނަމައެވެ. ކޯޓު ަބންދުކުރާ ގަޑީގެ ފަހުްނ ވައިއެ ފޯމެއް ފޮނުބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ކުރިން 

ފޮނުވާ ފޯމުތައް ފޮނުިވ ތާރީޚު ކަމުގަިއ ބަލާީނ ެޖހިގެން ައންަނ ރަސްީމ ބަންދު ނޫްނ 

 ދުވަހުގެ ތާރީޚެވެ. 

 ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އެުޅމަށް ނުވަަތ އަވަްސ އަމުރަކަްށ އެދިފައިވާ މައްަސލަތަކުގައި  (ނ)  

 މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަަމލުކުރުން އިސްތިސްނާވާެނއެވެ.މި 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ  (ރ)  

ރުވެ ފޯމާިއ ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހާޒިއިންތިޒާމު ހަަމޖެހިފައި އޮތްނަމަވެސް، ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ. 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ރަިޖސްޓަރީކުރުމަށް ނިންމުމުން، ކޯޓުން އަންާގ  (ބ)   

  ރަސްމީ  ގޮތެއްގެ މަތީން، މައްަސލަ ރަިޖސްޓަރީ ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން

ތެރޭގައި ފޯމުގެ އަސްލުގެ އިތުރުން، މަްއސަލަ ރައްދުވާ ކޮންެމ  ހުގެ(ހަތެއް) ދުވަ 7

 މައްސަަލ ހުށަހަޅާ ފަރާތުްނ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ،ފަރާތަކަށް ވެސް އެ ފޯމުގެ އަސްލެއް

    

 ފަސްވަނަ ބައި: މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް 

 މައްސަލަ

 ބަލައިގަތުމާއި،

 މައްސަލަ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ކޯޓުތަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާއެކު، އެ މައްސަލައަކާގުޭޅ އަންނަނިވި ކަންކަްނ  (ހ) .22

 ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކޯޓުން ބަލަންވާނެއެވެ.
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މައްސަލަ ހުށަަހޅާ ފަރާތާއި މަްއސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް، މައްސަަލ ހުށަހެޅުމާއި،  .1   

 ؛ރައްދުވުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވޭތޯއެ މައްސަަލ 

މައްސަލަ ހުށަހެުޅމަށް އެކަށީގެންވާ މަޞްލަޙަތެއް މައްސަލަ ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ  .2   

 ކިބައިގައިވޭތޯ؛

ބާރު ހިނގާ ޙުކުމެއް ކުިރން ކޮށްފައިވޭތޯ  ޛީގުޅޭގޮތުން، ތަންފީ އެ މައްސަލައާ .3   

 ؛ހިނަގމުންދޭތޯ ކޯޓުގައި މައްސަލައެއް  އެހެން  ގުުޅންހުރި ޚަޞްމުންނާ އާއި،

މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަވާްނޖެހޭ ކަމަށް މި ުއސޫލު ނުވަތަ އެހެން  .4   

 ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ؛ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ޤާނޫނެއްގައި 

މައްސަލައާއެުކ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހެިކ ހިެމނޭގޮތުން،  .5   

 ފައިވޭތޯ؛ޅައިހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުްނ ހުށަހަ

 ފައިވޭތޯ.ކައިކަމާގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ އެްނމެހައި ފީ ދައް .6   

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ޯފމާއި މައްަސލަތަކުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންަތއް ކޯޓަށް ލިބުމާއެކު  (ށ)  

ތާރީޚާއި ަގޑި ެއނގޭނެ ގޮތަކަށް ކޯޓުން އެ ފޯމުގައި ނުވަަތ އެ ފޯމު ނުވަތަ ލިޔުން ލިބުނު 

 ލިޔުމުގައި ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

     (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ފޯމު،  5ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ނ)  

 ފޯމު ހުށަހެިޅ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފުރިަހމަވާކަން ނުވަތަ ނޫްނކަން އެ

 ފަރާތަށް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ އަންގަންވާނެއެވެ.

ފޯމު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަން ކުރަްނ ނުވަތަ އިތުރު ލިޔުެމއް ހުށަހަޅަންޖެހޭަނަމ  (ރ)  

ވަކި މުއްދަތެއްގައި އެ ކަމެއް ކުރަްނ ރަޖިސްޓްރަރ ލިުޔމަކުން ައންގަންވާނެއެވެ. ކަމެްއ 

ކުރަން ރަޖިސްޓްރަރ ދޭ މުއްދަތަކީ އެ ކުރަްނޖެހޭ ަކމެއް ކުުރމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް 

 ކަމަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ފޯމު އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ދޭ މުއްދަތުގައި އެ ފޯމު އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ  (ބ)  

ފުރިހަމަކުރަން އަންގާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ އެ ފޯމު ބާިޠލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ރަޖިސްޓްރަރ ފޯމެއް ބާޠިލުކުރުމަީކ ރަޖިސްޓްރަރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ބަޔާންކުރި ގޮތަށް 

 ފޯމެއް ހުށަހެުޅމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ. އިގެ އަލުން މައްސަލަ
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 ،މި މާއްދާގެ (ހ)، (ށ)، (ނ)، (ރ) އަދި (ބ) ގައި އެހެްނ ބަާޔންކޮށްފައިވީނަމަވެސް (ޅ)  

އެފަދަ ، ފައިވާނަމަޅައިކޯޓުގެ ވަގުތީ ފަރުވާގެ އަވަސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ 

(ސައުީވސް) ގަޑިއިރުެގ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރަރ ގޮތެްއ  24ފޯމުތަކާމެދު ލަސްވެގެްނ 

ނިންމައި، އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ އެހެނިހެްނ އިދާރީ ކަންކަްނ 

އެ މައްސަލައިެގ  ކަނޑައެުޅމަށް މައްސަަލ ބަލާނެ މެޖިސްޓްރޭޓަކުހު، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަ

މެޖިސްޓްރޭްޓ  އިސް ާވލުކުރަންވާނެއެވެ. ހައިސްެމޖިސްޓްރޭޓާ  ކު އެ ފޯުމ ކޯޓުގެ ފައިލާއެ

 ކޯޓެއްނަަމ ކޯޓުގެ ެމޖިސްޓްރޭޓާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ނުހުންނަ

ކޮންެމ ަރޖިްސޓަރީކުރުމާއެކު ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ ފޯމު ބަލައިގަނެ އެ މައްސަލައެއް  (ކ)  

މައްސަލަ ބަލާނެ މެޖިސްޓްރޭޓަުކ މައްސަލައަކަށް ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި 

ކަނޑައެޅުމަްށ ެއ މައްސަލައިެގ ފައިލާއެުކ ެއ ފޯމު ކޯޓުެގ އިްސމެޖިސްޓްރޭާޓ 

ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓާ ވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ހުންނަ ކޯޓެއްނަމަ، ހަ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހަވާލު

މައްސަލަ ބަލާެނ  ،(ކ) ގެ ދަށުން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އާއިމި މާއްދާގެ (ޅ)  (އ)  

މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައަޅާނީ، ބުރުހަމަވަންދެން ތަރުތީބުން ހުރިާހ މެިޖސްޓްރޭޓުންނަށް 

 މައްސަލަތައް ހަަމހަމައަށް ބެހެމުންދާޭނ ގޮތަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

ފޯމު ނުވަތަ 

މައްސަލައިގެ 

ބަޔާންތައް 

 އިޞްލާޙުކުރުން 

އެ ފޯމެއް ކޯޓަށް ފޮނުވާ  ،ފޯމަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަނަމަމައްސަލަ ހުށަހަޅާ  (ހ) .23

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިޞްލާޙެއް 7 ތާރީޚުން ފެށިގެން

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު މައްސަލަ ފޯމަށް ނުވަތަ ހުށަަހޅާ ބަޔާނަށް އެއްވެްސ  (ށ) 

 ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ މައްސަަލ ބަލާ ެމޖިސްޓްރޭޓުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންެނވެ. 

 ލިޔެކިޔުންތައް

 ބަލައިގަތުމާއި 

 ބަދަލުކުރުން 

ރަޖިސްޓަރީވުުމްނ، އެ ފޯމުގެ ކޮޕީ އާިއ  ފޯމު ބަލައިގަނެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުގައި (ހ) .24

 ރީކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން މައްސަލަ ރަޖިސްޓަ ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. ތެރޭގައި  މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ކޯޓުން ހުގެ(ތިނެއް) ދުވަ 3

 މެދުވެރިކޮށް  ކޮްނފަރެންސް ޯއޑިއޯ/ވީޑިއޯ އެދެނީ ގެންދަން ކުރިއަށް ޝަރީޢަތް މައްސަލައިގެ  ށ)(  

 ކޮންފަރެންސް  އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ވާނަމަ، ކަމަށް

 އާއި ކޮޕީ ފޯމުގެ އިގެމައްަސލަ އެދިއްޖެނަމަ، ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް

އިން މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޛަރީޢާގެ ލުީއމެއި ކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން
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 މައްސަލައަށް  ހަވާލުކުުރމުން، ންޔުލިޔެކި މަތިން ގޮތުގެ މާއްދާގައިވާ މި )ނ(  

 ތެރޭގައި އަންނަނި ގޮތްތަކުގެ ކަމަށް ކޯޓުން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ

 ގޮތަކުން، އެ ަކމާގުޅޭ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް މަްއސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ.  ތެރެއިން

 ؛އެއްބަސްވުން މައްސަލައަށް .1   

 ؛ހުށަހެޅުން ދިފާޢު އިންކާރުކޮށް، މައްސަލައަށް .2   

 ރައްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅުން. .3   

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައަށް ޖަވާުބ  (ރ)  

 ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލައިެގ ޖަވާބު ފޯުމ މައްަސލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 ރުވުން ހާޒި ހަވަނަ ބައި: ކޯޓަށް 

 ރުވުމުގެހާޒި ކޯޓަށް

  ފޮނުވުން އަމުރު

ލެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށާއި މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސޫއާންމު އު (ހ) .25

ރުވުމުގެ އަމުުރ ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީ އަތުން އަަތށެވެ. އަތުން އަތަށް ހާޒިކޯޓަށް 

ރުުވމުގެ ައމުުރ ފޮނުވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ުއޭޅ ހާޒިގައި، ތުލަހާހަވާލުނުކުރެވޭ 

 ނުވަތަ  ވަކީލާ، ީމހާގެ ރުވާްނޖެހޭ ހާޒި ކޯޓަށް ހަކާ ނުވަތަ ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މީ

 ައމުރު  ރުުވމުގެހާޒި ހަވާލުކުުރމުން، އަމުރު  މީހާއާ  ފައިވާ ސައިހަމަޖައް ބަދަލުގައި

 ބެލެވޭނެއެވެ. ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި

 އޮންލައިން  އެ ޫނން ވެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް (ށ)  

 ފޮނުވިދާނެއެވެ. އަދި ކޯޓަށް  އަމުރު ރުވުމުގެހާޒި ކޯޓަށް މެދުވެރިކޮށް ޕްލެޓްފޯމެއް

އަުމރު ރައްދުވާ ފަރާތުން  ލިބިފައިވާކަން އަމުރު އެ، ފޮނުވައި ކޯޓުން  ައމުރު ރުވުމުގެހާޒި

 ބެލެވޭނެއެވެ. ރައްދުކުރެވުނީ ކަުމގައި އަމުރު  ރުވުމުގެ ހާޒި ކޯޓަށް ހާމަކޮށްފައިވާނަމަ،

ފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ނޫްނ ގައި އެހެން ގޮތަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަން (ނ)  

ފައިނުވާނަމަ، މައްސަލަ ރައްދުާވ ޅައިހުށަހެޅުމެއް މަްއސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަ

ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ރުވުމުގެ އަމުުރ ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީ މައްަސލަ ހާޒިފަރާތަށް ކޯޓަށް 

 އެޑްރެސް ކަމަށް ބުެނ މައްަސލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.
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ހިނދަކު،  ހައިއެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ (ރ)  

ށް އަމުުރ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދީފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަ

 ،(ތިނެއް) ފަހަރު މަސައްކަތްކުަރންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 3ރައްދުކުރުމަށް ކޯޓުން މަދުވެގެން 

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެްސ ކަމަށް ބުނެ ދީފައިވާ 

) ފަހަރު (އެކެއް 1އިތުރު  ،އެޑްރެހުގައި މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތް ނޫޅޭކަމަށް ބުނާނަމަ

އަމުރު ރައްދުކުރަން ަމސައްކަތްކުރިޔަސް ފުދޭނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްކޮށްގެްނ 

މައްަސލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަީކ ، ވެސް އެ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދުނުކުރެވިއްޖެަނމަ

އެންގުމަށް (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކޯޓަށް  7ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށްފަހު 

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން، މައްސަަލ  (ބ)  

ފަރާތުގެ އެޑްރެްސ  ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ސާފުކުރުމަށް ަމސައްކަތްކޮށްގެން ވެސް އެ

ސާފުކުރެވިފައިނުވާނަމަ އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަާޅ 

ފަރާތުން އެންގުމުން ކޯޓުން މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަްށ އަމުުރ 

 ރައްދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ.

އަމުުރ ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، މަްއސަަލ މައްސަލަ ރައްދުާވ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަްށ  (ޅ)  

 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހުގައި އަމުރުގެ ރަތް ނޯޓިހެއް ހަުރކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަތް ނޯޓިސް ހަރުކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް،  (ކ)  

    ރުނުވެްއޖެނަަމ، ޒިތާރީޚަށް ކޯޓަށް ހާ ފައިވާޅައިމައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކަނޑައަ 

ކޯޓުެގ  ރުުވމަށް މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގައިހާޒިވަކި ވަގުތަކަށް ކޯޓަށް 

 ކޮށް އިޢުލާްނކުރަންވާނެއެވެ.މުންއާ ކޯޓުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އަދި އާއިގަޓުވެބްސައި

މައްސަަލ  ،ކޮށް އިޢުލާންކުރުމުން ވެސްމުންއާމި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް  (އ)  

ރުނުވެއްޖެަނމަ، މައްަސލަ ރައްުދވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރައްދުވާ ފަރާތުން ކޯޓަށް 

 ޙުކުމްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ރުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިޔުމާއި،ހާޒި

 މައްސަލަ ރައްދުވާ

 ފަރާތަކީ

 ބިދޭސީއަކަށް

މައްސަލަ  ވެފައި

 ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ

    އުޅޭ  ފަރާތް މައްަސލަ ރައްދުވާ އަދި  ަނމަ، ބިދޭސީއެއް ފަރާތަކީ މައްސަަލ ރައްދުވާ (ހ) .26

 ރައްދުވާ މައްސަލަ  ބުނާަނމަ، ފަރާތުން މަްއސަލަ ހުށަަހޅާ ނޭނގޭ ކަމުގައި  އެޑްރެހެއް  ވަކި

 މާުގޭޅ އިދާރާއިންކަނުވަަތ  މޯްލޑިވްްސ އިމިގްރޭޝަނުން  އުޅޭތޯ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރާތް

 ނުވަތަ ފައިވާކަންރައިފު  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

 ދައްކާނަމަ، ެރކޯޑުތަކުން ގެ ނުމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަ ގޮސްފައިވާކަން ދޫކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ
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 މައްސަލަ ރައްދުވާ

     އުޅޭ ފަރާތް

 ތަނެއް ވަކި

 ނޭނގުން

         ރުވުމަށާއި،ހާޒި ކޯޓަށް ނުވަތަ ކުރުމަށްތުމުޢާމަލާ ކޯޓާ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި

 ނުވަތަ ކޮށްފައިނުވާނަމަތުމުޢާމަލާ ކޯޓާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ

 ބަލައި  އްސަލަ މަ ުރގައިހާޒި ޣައިރު ފަރާތުގެ މައްސަަލ ރައްދުވާ ރުވެފައިނުވާނަމަ،ހާޒި

 އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ. އަންގައި ޙުކުމްކުރެވޭނެކަން

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަފރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ އޮތްނަމަެވސް، އެެހން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 އެނގޭނަަމ، ިރކޯޑުތަކުން ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ އިދާރާގެ ގެނުމޯލްޑިްވސް ިއމިގްރޭޝަ ނެތްކަން

 ހިނދަކު، ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި އެހެން

 އީމެއިލް ފަރާތުގެ މައްސަލަ ރަްއދުވާ ނުވަތަ ނަންބަރެއް ގުޅޭނެ ފަރާތާ މައްސަލަ ރައްދުވާ

 މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ސާފުކުރުމަށް އެޑްރެސް

 ނަންބަރެއް  ގުޅޭނެ ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި ދޭންވާނެއެވެ.

 ކޯޓަށް ސާފުކޮށްދީ، ފަރާތުން މަްއސަަލ ހުށަހަޅާ އެޑްރެސް  އީމެއިލް  ނުވަތަ

 ރައްދުކުރުމަށް  އަމުރު މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

 ވާނެއެވެ.ތްކުރަންމަސައްކަ ކޯޓުން

ފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަްށ ޅައިރުވުމުގެ ައމުރު ލިޭބ ކޮންެމ މީހަުކ އަމުރުގަިއ ކަނަޑއަހާޒިކޯޓަށް  .27 ރުވުން ހާޒި ކޯޓަށް

 ރުވާންވާނެއެވެ. ހާޒިކޯޓަށް 

 ގަޑިއަށް

 ރުނުވުން ހާޒި

 ގަޑިއަށް  އަންގާ  ރުުވމަށްހާޒި ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުެގ މަތިްނ ކޯޓަށް 27މި އުޫސލުގެ  (ހ) .28

 ރުފިޔާއިން ފަންސާސް) (ސަތޭކަ 150/- މީހަކު  އެ ރުނުވެއްޖެނަމަ،ހާޒި ކޯޓަށް

އަދި، ޖޫިރމަނާކުރިކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލިޔުމުން ޖޫރިމަނާކުިރ ޖޫރިމަނާކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ނޫން  ބަންދު ސަރުކާރު ،ފައިސާ ޖޫިރމަނާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) ގައި މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ދައްކަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެއީ ކޯޓުގެ  (ނ)  

ަލތުގައި އެ މީހަާކމެދު ހާ ރުމަތް ކެނޑުމުެގ ޢަމަލެއް ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޙު

 ނުވަތަ އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. 

 ރުވެވެންހާޒި

 ސަބަބު ނެތްނަމަ

 އެންގުން 

 ކޯޓަށް  ދިމާވެގެން ރެއް ޒުއު މަޤުބޫލު ލިބިފައިވަނިކޮށް، ައމުރު ރުވުމުގެހާޒި ކޯޓަށް (ހ) .29

 އެކަން ލިޔުމުން  ކުރިން ގަޑިއިރު (އެކެއް) 1 ގަޑީގެ ައމުރުގައިވާ ނެތްނަމަ، ރުވެވެންހާޒި

 އަންގަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް
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 ކުރެ  ކަމަކުން ތިރީގައިވާ ،ބެލެވޭނީ ކަމުގައި ސަބަބެއް މަޤުބޫލު އުސޫލުގެ ދަށުން މި (ށ)  

 ކަމަކަށެވެ.

 ؛ބައްޔެއްވުން ރުނުވެވޭފަދަހާޒި ކޯޓަށް .1   

 ؛ރުނުވެުވންހާޒި ސަބަބުން ޯގސްވުމުގެ  މޫސުން .2   

 ސަބަބުތައް. އެހެނިހެން ޤަބޫލުކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް .3   

ފިކެޓު ޓުސެ މެޑިކަލް

 ހުށަހެޅުން

ވަަނ  1ވަަނ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  29ިމ އުސޫލުގެ  ،ރުނުވެވެން ދިމާވި ސަބަބަކީހާޒިކޯޓަށް  .30

ނަންބަރުގައިވާ ސަބަބުކަމަށްވާނަމަ، ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކުން އެ ީމހާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް، 

ރުވާން އޮތް ދުވަހުން ފެށިގެން ހާޒި ކޯޓަށް ، ފިކެޓުޓުފައިވާ މެޑިކަލް ސެހައިސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަ

 (ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  2

 ރުވުމުގެހާޒި ކޯޓަށް

 އަމުރު

 ރައްދުވިކަމަށް

 އިންކާރުކުރުން 

ރުވުމުެގ އަމުުރ ހާޒިވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާިއ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް  25މި އުސޫލުެގ  .31

ހަވާލުކުރެވިފައިވަނިކޮށް، އަމުުރ ލިބެންވާ ފަރާތުްނ އަމުުރ ލިބުުނކަމަށް އިންކާރުކުާރ ހާލަތުގައި، 

ކޯޓުގެ ފަރާތުން އަމުުރ ހަވާލުކުިރ މުވަްއޒަފު ައމުރު ހަވާލުކުރި ކަމަްށ ބުެނ ދޭ ހެކިބަަހީކ 

  ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެއެވެ.ރުވުމުގެ ައމުރު ރައްދުވި ކަމުެގ ފުރިހަމަ ހެިކ ބަހެއްހާޒި

 ތިބޭ ބަންދުގައި

 އަމުރު މީހުންނަށް

 ރައްދުކުރުން 

 މީހަކު  އެ ފޮނުވާނީ، ައމުރު ރުކުރުމަށްހާޒި މީހަކު ހުރި ޖަލުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި (ހ) .32

 އިދާރާއަށެވެ. ފައިވާޓައި ހައްޔަރުގައި ބަހައް ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާ

  ފޮނުވުމުން، އަމުރު ރުވުމަށް ހާޒި ކޯޓަށް މީހަކު ހުރި ޖަލުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި (ށ) 

 ރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ހާޒި ކޯޓަށް މީހަކު  އެ ގަޑިއަށް ތާރީޚާއި އަމުރުގައިވާ  އިދާރާއަކުން، އެ

 ަގޑިއިރު  (އެކެއް) 1 ފެށުމުގެ ޑުއެހުން އަ  ނެތްނަަމ، ރުކޮށްދެވެންހާޒި ގަޑިއަށް  އަމުރުގައިވާ

 އަންގަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް އެކަން ކުރިން

 މައްސަލަ

 ރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

 އެހެން ނޫން

 ހުރި ރަށެއްގައި

ރުކުރުން ހާޒި މީހަކު

ނުވަތަ ބަޔާން 

 ނެގުން

، މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް ޫނން އެެހން ރަށެއްގައި މައްސަލަ ރަްއދުވާ ފަރާތް ހުއްޓައި (ހ) .33

ރުކޮށްދިނުމުގެ އަމުުރ ހާޒި އެ މީހާެގ މައްޗަށް މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅިްއޖެަނމަ، ެއ މީހަުކ 

ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ އެ މީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓުގައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކޯޓު 

ރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާ ހާލަތުގައި، އޯޑިއޯ/ ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ހާޒިމެދުވެރިކޮށް 

   ރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެ މީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށެވެ.މެދުވެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އޯޑިއޯ/ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  (ށ) 

މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެދޭނަމަ، އެ މީހަުކ 
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ޑިޯއ އޯޑިއޯ/ވީ ،ރުނުކޮށްާހޒި ހުރި ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް 

 މާއްދާ މި ނެގުމަށް ބަޔާން ފަރާތުގެ ރައްދުވާ މައްސަލަ މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސިންގ

 ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް

ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް، މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ރަށުގައި  (ނ)  

ނޫޅެނަމަ، އޭނާ އެ ވަގުތަކު ހުރި ރަށެއްގެ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ނެގުމުެގ 

 އިޚުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ެމޖިސްޓްރޭޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

 ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން

 ދިވެހިންގެ އުޅޭ

 ނެގުން  ބަޔާން

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައިނަމަ،  (ހ) .34

އަދި އޭނާ ހުިރ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެމްބަސީއެްއ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްީމ 

 ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮްށ އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޤައުމެއްނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ރުކޮށްގެން އޭނާެގ ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ. ހާޒިއެމްބަސީ ނުވަތަ ރަްސމީ އޮފީހަކަށް 

 ކޮންފަރެންސިންގ އޯޑިއޯ/ީވޑިއޯ ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެގޮތަށް (ހ) ގައި  މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ނިންމާ މައްސަަލ ބަާލ މެޖިސްޓްރޭޓް  ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް

 ފަރާތް  މަްއަސލަ ރައްދުވާ އޮފީހަކަށް ރަސްމީ ނުވަތަ އެމްބަސީއަކަށް ހާލަތުގައި،

 ފަރާތުގެ މައްަސލަ ރައްދުވާ މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންިސންގ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ރުނުކޮށް،ހާޒި

 ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް  މާއްދާ މި  ނެގުމަށް ބަޔާން

 ބަންދުގައި

 ބަހައްޓައިގެން

 ރުކުރުން ހާޒި

 މަޞްލަޙަތު ރުކުރުމަކީ، އެންމެހާޒި ބަހައްޓައިގެން ބަންދުގައި ފަރާތެއް ރުކުރަންޖެހޭހާޒި (ހ) .35

 މީހަކު އެ ތަކުގައި،ތުހާލަ ފެންނަ މައްސަލަ ބަލާ ެމޖިސްޓްރޭޓަށް ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް

 އިދާރާއެއް  އެހެން ލިބިފައިވާ ބާރު  ބަންދުކުރުމުގެމީހުން  ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

 ރުކުރުމުގެ ހާޒި ކޯޓަށް ،ރުކުރުމަށްޓަކައިހާޒި ކޯޓަށް ބަހައްޓައިގެން ބަންދުގައި މެދުވެރިކޮށް

 ލިބިގެންވެއެވެ. މައްސަލަ ބަާލ ެމޖިސްޓްރޭޓަށް އިޚުތިޔާރު ނެރުމުގެ  އަމުރު

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

 ކަންތައްތަކަށެވެ.

 ރުވެފައިނުވާހާޒި އަމުރަށް އެ  ފޮނުވި، ކުރިން އަމުރެއް ރުވުމުގެހާޒި ކޯޓަށް .1   

 ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން.

 މީހެއްކަށް ވުން. ފެންނަ ކޯޓަށް މީހެއްކަމަށް ފިލާފާނެފަދަ އެ މީހަކީ .2   

 އަމުރުގައިވާ  އެ  ނެުރމުން ައމުރު ރުކުުރމުގެހާޒި ކޯޓަށް ދަށުން (ހ) ގެ  މާއްދާގެ މި (ނ)  

 ލިބިފައިވާ ބާރު މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  ގަޑިއަށް ތާރީޚާއި

 ރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ހާޒި ކޯޓަށް މީހަކު  އެ އިދާރާއަކުން އެހެން
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 އެޑްރެސް

 ބަދަލުވުން 

މައްސަަލ  ނުވަތަ ފަރާުތގެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި  ހިނގަމުންދާ ކޯޓުގައި (ހ) .36

 ދުވަހުގެ  (ތިނެއް) 3 ބަދަލުވިތާ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، އެޑްރެސް ފަރާތުގެ ރައްދުވާ

  އަންގަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް އެކަން ލިޔުމުން  އެނގޭގޮތަށް އެޑްރެސް ބަދަލުވި ތެރޭގައި،

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން ކޯޓަށް  (ށ)  

ަވނަ މާއްދާގައިވާގޮތަށް  38ވަަނ މާއްދާއާއި  35ފައިނުވާނަމަ، ިމ އުސޫލުެގ ގައިއަން

 ލިބިގެންވެއެވެ. މަްއސަލަ ބަލާ މެިޖސްޓްރޭޓަށްޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު 

 މައްސަލަ ރައްދުވާ

ފަރާތަށް އަމުރު 

 ރުނުވުން ހާޒި ލިބި 

 ރެއް ޒުއު މަޤުބޫލު ލިބި، އަމުރު ރުވުމުގެ ާހޒި ކޯޓަށް ުގޅިގެން މައްސަލައަކާ ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓަށް .37

 ނުވަތަ  ނުވެއްޖެނަމަ، ރުހާޒި ކޯޓަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ތާރީޚަށް ގަޑި އާއި އަމުރުގައިވާ ނެތި

 ރުގައި ޒިހާ  ޣައިރު ނޭނގޭނަމަ، ވީ ތަނެއް ނެތި، އެޑްރެހުގައި ދީފައިވާ ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވާ

 އެނޫންވެސް  ނުވަތަ ޓީވީއިން ނުަވތަ ރޭޑިއޯިއން ހޯދުމަށް އެ މީހާ  އެނގޭގޮތަށް ިހންގޭނެކަން މައްސަލަ

 ގަޑިއަށް  ތާރީޚާއި އިޢުލާނުގައިވާ ކުރުމަށްފަހު، އިޢުލާން މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތެއް ފަތުރާ ޚަބަރު

ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް ބަލައި، އެންގުީނ ކަމަށް  ރުވުމަށްހާޒި ކޯޓަށް ނުވެއްޖެނަަމ، ރުހާޒި ކޯޓަށް

ރުގަިއ މައްސަލަ ނިންުމމުގެ އިޚްތިޔާރު ހާޒިއެ ީމހާގެ ޣައިރު  ،ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 ރުނުވުން ހާޒި ފަރާތް

ރެްއ ޒުބޫލު އުޤުރުވުމުެގ އަމުރު ލިބި، މަހާޒިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ ކޯޓަށް ޅައިކޯޓަށް ހުށަހަ .38

ރު ނުވެއްޖެަނމަ، ނުވަަތ ހާޒިނެތި އަމުރުގައިވާ ގަޑިއާއި ތާރީޚަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ކޯޓަށް 

ތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮ 36މި އުސޫލުގެ  ،އުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެން

 ތިރީގައި މިވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުން  .1   

 ާބޠިލުކުރުން.ފައިނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ޅައިޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ

އެ މައްސަލައިގައި މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކި ގޮތަކަށް ކޯޓުން  .2   

ފައިވާނަމަ، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާިއ ޅައިޢަމަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަ

 ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންުމން.

  ޖެހިްއޖެނަަމ، ުރކުރަންހާޒި ހެކިން  މައްސަލައެއްގައި، ފައިވާޅައިހުށަހަ ޝަރީޢަތަށް (ހ) .39 ރުކުރުން ހާޒި ހެކިން

 ރުކުރަްނވާނެއެވެ.ހާޒި ކޯޓަށް ހެކިވެރިއަކު އެ  މަތިން ގޮތުގެ އުސޫލުގައިވާ  މި

 ރަށް ނޫން ފައިވާޅައިހުށަހަ  މައްސަލަ  ހެކިވެރިޔާ ހުރީ  ރުވާްނޖެހޭހާޒި ދިނުމަށް ހެކިބަސް (ށ) 

 ކޯޓަށް  ރަށެއްގެ ހުރި  ހެކިވެރިއަކު އެ ރަށެއްގައިނަމަ، އެހެން

ހެކިބަސް  ރުކޮށް، އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށްހާޒި އެ ހެކިވެރިޔަކު

 ނަގަންވާނެއެވެ.
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 ހަތްވަނަ ބައި: ގިންތި ކަނޑައެޅުން 

އިގެ މައްސަލަ 

 ކަނޑައެޅުން  ގިންތި

 

 ގިންތި މަްއސަލަ އަަވސް ކުރުމުގަިއ  އެ  ގައި،މަްއސަލައެއްކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ  (ހ) .40

އަޑުއެހުމުަގއި އެ މަްއސަލަ ބަާލ  އިބްތިދާއީ ކަނޑައަޅާނީ  ގިންތި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ފައިވާ މައްސަލައާއެުކ ވަގުތީ ައމުރަކަށް އެދިފައިވާނަމަ ޅައިހަކޯޓަށް ހުށަ މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 71ގެ ުއސޫލުމި  ،ކުރާނީޢަމަލު

ބޮުޑމިނަށާއި، މައްސަލައިެގ ބާވަތަށް  ޑަ ކަމަށާއި، މައްސަލައިެގ ކު މު ން މައްސަލައިެގ މުހި (ށ)  

ެމޖިސްޓްރޭޓަށް މައްަސލަ ބަލާ  ރުބެލުމަށްފަހު އަންނަނިވި ގިންތިތައް ކަނޑަެއޅުމުގެ އިޚްތިޔާ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 މައްސަލަތައް  ނިޔާގެ އަވަސް ފުރަތަމަ ގިންތި: .1   

 ދެވަނަ ގިންތި: އަވަހަށް ނިންމަްނޖެހޭ މައްސަލަތައް  .2   

 މައްަސލަތައް ފެންނަ ދިގުލައިގެންދާނެކަމަށް ތިންވަނަ ގިންތި: .3   

ގިންތި ކަނޑައެުޅމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަްށ  މައްސަލައިގެ (ނ)  

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

 ވަރި  ބޭުނންވުމާއެކު ކުުރމަށް ރުޖޫޢު ހިމެނެނީ  ގިންތީގައި  މި ގިންތި: ފުރަތަމަ .1   

 ހުށަހަޅާ  ޝައްކުވެގެން ވަރިއާމެދު މައްސަލަތަކާއި، ހުށަހަޅާ ސާބިތުކުރުމަށް އެދި

 އަނިޔާއިން  ގެެވށި މައްަސލަތަކާއި، އެދިފައިވާ އަމުރަކަށް  ވަގުތީ  މައްސަލަތަކާއި،

 ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކާއި، އެދޭ އަމުރަކަށް އަވަސް ތެރިކުރުމުގެކައުރައް

 މައްސަލަތަކާއި، އެދޭ އަމުރަށް ކޯޓު ދަށުން ޤާނޫނުގެ ތެރިކުރުމުގެކައު ރައް ޙައްޤުތައް

 ކަނޑައަޅާ  ބަލާ ެމޖިސްޓްރޭޓް މަްއސަލަ މަށްނިންމަްނޖެހޭކަ އަވަސް މިނެއްގައި އަދި

 މައްސަލަތަކެވެ.

ދެވަނަ ގިންތި: ފުރަތަމަ ގިންތީގައި ނުހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެކި  .2   

އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ނުޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި، ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް 

ނުިހމެނޭ، އަވަހަްށ ނިންމޭނެކަމަްށ ކަނޑައަޅަންޖެޭހ ބޮޑެތި ޤާނޫީނ ނުކުތާތައް 

 ފެންނަ މައްސަލަތަކެވެ.

ތިންވަނަ ގިންތި: އެކި އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންެޖހޭ މައްސަލަތަކާއި،  .3   

ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ބޮޑެތި ޤާނޫނީ ނުުކތާތައް ހިމެނޭ 

 މައްސަލަތަކެވެ.
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 އަޑުއެހުން އަށްވަނަ ބައި: އިބްތިދާއީ 

 ވީޑިއޯ

 ކޮންފަރެންސް

 މެދުވެރިކޮށް

 އިބްތިދާއީ

  އަޑުއެހުމާއި

 ހިންގުން  ޝަރީޢަތް

  ކާއި ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަ އިބްތިދާއީ ކަނޑައަޅާ  ބޭއްވުމަށް ކުރިން ޝަރީޢަތުގެ .41

 ބޭއްިވދާނެއެވެ.  މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް  އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  ޝަރީޢަތްތަކާއި،

 އިބްތިދާއީ

 ބޭއްވުން  އަޑުއެހުން

ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ ލިބުމާއެުކ ލަސްނުކޮްށ ަމއްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ  (ހ) .42

  ބާއްވަންވާނެއެވެ.އަޑުއެހުން 

 އިބްދިތާއީ  މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުން އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ގައި (ހ) މައްދާގެ މި (ށ)  

 ސާފުކުރަންޖެހޭކަމަށް  އިތުރަށް ަކމެއް ިހމެނޭ ގައިއިމައްސަލަ ކުރިން ބޭއްވުމުގެ އަޑުއެހުން

 ކުރިން  ބޭއްވުމުގެ އަޑުއެހުމެއް އިބްތިދާއީ ފެނިއްޖެނަމަ، ެމޖިސްޓްރޭޓަށް ބަލާ މައްސަލަ

 މައްސަލަ އެ ރއަށްޖިސްްޓރަރަ ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން ބަޔާންކުރާ އަކުރުގައި މި

 .ނެއެވެވާފޮނުވަން އަނބުރާ

ރއަށް ފޮނުވާ މަްއސަލަތަކުގައި މަޢުލޫމާުތ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ަރޖިސްޓްރަ (ނ)  

ރުކޮށްގެްނ ޒިރުކުރަންޖެހޭަނމަ، ަޚޞްމުން ހާހާޒިސާފުކުރުމަށްޓަކައި ޚަޞްމުން ކޯޓަށް 

ނުވަތަ  ރަޖިސްޓްރަރމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނީ 

 ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކުންނެވެ.  ރަޖިސްޓްރަރ

 ކަންކަން  އެދިފައިވާ ފުރިހަމަކުރަން މައްސަލައިގައި ފޮނުވޭ ދަށުން ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި (ރ)  

 އަނބުރާ  މައްސަލަ ސެކްޝަނަށް ފައިވާޅައިކަނޑައަ ބެލުމަށް މައްސަލަ ފުރިހަމަވުމުން،

 ފޮނުވާ  އަށްރަިޖސްޓްރަރ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު އަދި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ޚަޞްމުން ަބއްދަލުވުމަށް (ދޭއް) 2 އިބްތިދާއީ ސަބަބަކާހުރެ އެއްެވސް މައްސަލައިގައި

 ނުވާނަމަ، ާސފުކުރެވިފައި މަޢުލޫމާތު ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ނުވަތަ  ރުނުވެއްޖެަނމަ،ހާޒި

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  މައްސަލަ ސެކްޝަނަށް ކުރުމާބެހޭ ޝަރީޢަތް ބަޔާންކޮށް ސަބަބު

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް މައްސަަލ މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުާނ ހާލަތުގައި  (ބ)  

 ފަށަންވާނެއެވެ.  ތައްލިބުމުން، ލަްސނުކޮށް މައްސަލައިެގ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން
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 ެމޖިސްޓްރޭޓްއިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ފަށަމުން، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެުށނީކަން  (ޅ)  

ފައިވާ ސިއްރު ޅައިގުޅޭގޮތުން ހުށަހަ އާއި މައްސަލައާ އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު، ފޯމުގެ ކޮޕީ

 ލިޔުންތައް ފައިވާޅައިހުށަހަ ކުރުމަށް އެދި ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް ހާމަކުުރމަށް އެދި

 ލިބިފައިވާކަން  ފަރާތަށް މައްސަަލ ރައްދުވާ ލިޔުންތަކެއް ހުރިހާ އެހެން ފިޔަވައި

 ފޯމާއި  ފަރާތަށް މަްއސަލަ ަރއްދުވާ ކުރިއަށް އަޑުއެހުމުގެ އިބްތިދާއީ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ފުރަތަމަ ރުވާ ހާޒި ފަރާތް  މައްަސލަ ރައްދުވާ ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާނަމަ، ލިޔުންތައް

 ފަރަތާށް  މައްސަަލ ރައްދުވާ ލިޔުންތައް އާއި  ކޮޕީ ފޯމުގެ މުގައި،އަޑުއެހު

 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

ސިއްރުކުރުމަށް އެދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަނީ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމަށްފަހު ކަމުގައިވާނަަމ  (ކ)  

ފަރާތުްނ ލިޔުްނ ހުށަހެޅި އެދޭ ލިޔުްނ ހުށަހަޅަން ބޭުނންވާކަން  ސިއްރުކުރުމަށް

 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. 

      ފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސިއްރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް ޅައިހުށަހަ (އ)  

ފައިވާަނމަ، އެ ލިޔުްނ ިސއްރުކުރުމާމެދު ނުވަަތ ޅައިހާމަ ކުުރމަށް އެދި ލިުޔމެއް ހުށަހަ

ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުްނ  މެިޖސްޓްރޭޓްވަކި މިންވަރަކަށް ާހމަކުރުމާމެދު 

  ،ގައިތުހާލަ ނިްނމާ ެމޖިސްޓްރޭޓްސިއްރު ނުކުރަްނ ނުވަތަ އެއްކޮްށ ހާަމ ކުރަްނ 

 ދޭންވާނެއެވެ. މަށްޚަޞް އަނެއް މަްއސަލައިގެ ލިޔުން އެ

 ގޮތަކަށް އެހެން ނޫން އެ ހާލަތުގައި، ކަނޑައަޅާ މެިޖސްޓްރޭޓްލިޔުމެއް ސިއްރުކުރަން  (ވ)  

 ވަކި  އަދި ނުުކރެވޭނެއެވެ. ދުލެއް މަށް ޚަޞް ައނެއް ލިޔުން އެ ހިނދަކު، ކަނޑަނާޅާހައި 

ގޮތެއް ކަނޑައަާޅ ހާލަތުގައި، ހާމަކުރަްނ  މެިޖސްޓްރޭޓްާހމަކުރަން  ލިޔުން މިންވަރަކަށް

 ލިޔުން ހުށަހެިޅ ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ،ކަނޑައެޅި ބައި

ކަނޑައެިޅ ބައި އުނިކުރުމަށްފަުހ  ެމޖިސްޓްރޭޓް ދޫކުރާ ލިުޔމުގައި ާހމަނުކުރަން  ގޮތުން މި

ލިޔުން ރައްދުކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަށް ލިޔުން ރައްދުކުރުމަށްޓަކައި، އުނިކުރި ލިޔުން، ލިޔުން 

 މެޖިސްޓްރޭޓްލިޔުން ހުށަހެޅި ަފރާތަށް  ،ހުށަހެޅި ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން

 ނެއެވެ. އަންގަންވާ

ެގ ޖަވާުބ ހުށަހަޅަްނ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިފަރާތުން މައްސަލަ މައްސަލަ ރައްދުވާ (މ)  

ފަރާތަށް  މައްސަލަ ހުށަހަޅާއެ ޖަވާބު ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް  ،ފައިވޭތޯ އާއިޅައިޖަވާބު ހުށަހަ

ފަރާތުން  ރައްދުވާމައްސަަލ ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް ލިބިފައިވާކަން 

ކަނަޑއަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިްނ  ެމޖިސްޓްރޭޓްފައިނުވާނަމަ، ޅައިގެ ޖަވާބު ހުށަހައިމައްސަލަ

 ފަރާތަށް އަންަގންވާނެއެވެ.  މައްސަލަ ރައްދުވާމައްސަލައަށް ޖަވާބު ހުށަހަޅަން 
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 ލިބިފައިވާކަންގެ ޚަޞްުމންނަށް އިމަްއސަލަ ލިޔުންތައް އެްނމެހައި  ުގޅޭ މައްސަލައާ )(ފ  

ގޮތުެގ  ގައިވާއުސޫލުިމ  ިގންތި ގޮތުގެ ގެންދާނެ ކުރިއަށް މައްސަލަ ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު،

 ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ. ެމޖިސްޓްރޭޓްމަތިން 

ަހއްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ  ،ގިންތި ކަނޑައެުޅމަށްފަހު )ދ(  

އޮތްކަން ނުވަތަ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުެގ 

 ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.   މެޖިސްޓްރޭޓްފުރުޞަތު އޮތްކަން 

ފަރާތަށް  މައްަސލަ ހުށަހަޅާ ސާފުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތުން މައްސަލަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  )ތ(  

 އަންގަންވާނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް

 ގުޅޭރައްދުދިނުމާ މައްަސލައަށް ސާފުކޮށްދިނުމުން، މައްސަލަ  ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  )ލ(  

 .ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް މަްއސަލަ ރައްދުވާ މެޖިސްޓްރޭޓް އިރުޝާދުތައް ދޭންޖެހޭ ގޮތުން

ވަރިސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި، ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްަސލަތައް ފިޔަވައި، ކޯޓަށް  )ގ(  

 ހުށަހަޅާ މަްއސަލައަކާ ުގޅިގެްނ ކޯޓުން ބޭރުގައި މަްއސަލަ ހައްލުކުުރމަށް 

ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ، އެކަމަށް ވަގުތު ކަނޑައަޅައި، އެކަން އިޢުލާނުކޮށް މައްސަލައިެގ  ދެ

 ތައް މަުޑޖައްސާލަންވާނެއެވެ.އަޑުއެހުން

 ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުުރމަށް އާންުމ އުސޫލެއްގެ ގޮުތން ދެވޭނީ ގިނަވެގެްނ  (ޏ)  

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ  އެ ،(ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. ނަމަވެސް 14

ހިމެޭނ ޚަޞްމަުކ އެދިއްޖެނަމަ، އިތުރު ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލައިގަިއ 

 (ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 14

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުުރމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްުލ  )ސ(  

ލިޔުމުން ފަރާތުން ކޯޓަށް  ކުރެވުނުކަން ނުވަތަ ހައްލު ނުކުރެވުނުކަން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

އަދި މައްސަަލ ހައްލުކުރެވިދާނެ ަކމަށް މަްއަސލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް  އަންގަންވާނެއެވެ.

 ލިޔުމުން  ެވސް ެއކަން ކޯޓަށް މުއްދަތުގެ ކުރިން ކަނޑަެއޅިފައިވާ ނުފެންނަ ހާލަތުގައި

 އެންގިދާނެއެވެ. 

މައްސަަލ ހައްލުވެއްޖެަކމަށް މައްސަަލ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން ޯކޓަށް އަންގައިފިނަމަ،  )ޑ(  

އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އަޑުއެހުމެއްގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ 

 މަްއސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް އެަކން އަންގަންވާނެއެވެ.  ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑަައޅައި
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ފަރާތުން ޯކޓަށް އަންގައިފިނަމަ،  މައްސަލަ ހައްުލ ނުކުރެވޭކަން މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ )ޒ(  

މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް ކަނަޑއަޅައި ޚަޞްމުންނަްށ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 ކޯޓުގެ

 މެދުޞާއިޚްތިޞާ

 އުފެއްދުން  ސުވާލު

 އެމަްއސަލައާމެދު  ބަލައި މަްއސަލަ އެ ހަވާލުވުމަށްފަހު، މައްސަލައާ  ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ .43

         ކޯޓުން  އެ  އެހާލަތުގައި ނުވަތަ ނުވާކަމަށް  ލިބިގެން  ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ނިންުމމުގެ ގޮތެއް

 ފެނިއްޖެނަމަ، ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ވުޖޫދުގައިވާކަމަށް ހާލަތެއް ނުވާނެ  ބަލައިގެން މައްސަލަ  އެ

 ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ނުވަތަ ބެުލމުގެ  މައްސަލަ  އެ  ބަދަލުގައި، ދިުނމުގެ ރައްދު މައްސަލައަށް

 ފަރާތަށް މަްއސަަލ ރައްދުވާ ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް  ނުވާަކމަށް ލިބިގެން އެ ކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް

މެދު ސުވާުލ އުފައްދައިފިނަމަ، ޞާ އެދެވިދާނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޯޓުެގ އިޚްތިޞާ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޮގތެއް މިކަާމމެދު އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގައި ވެސް

 މައްސަލައަށް

 އިންކާރުކުރުން 

ވެ، ވަިކ ބަޔަކަށް ެގ ވަިކ ބަޔަކަށް އެއްބަސްއިމައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލަ (ހ) .44

ގުޅޭ ރުކުރާނަމަ، ެއއްބަސްނުވެވޭ ބަޔާނަމަ ނުވަތަ ުމޅި މައްަސލައަށް އިންކާއެއްބަސްނުވާ

 ދޭންވާނެއެވެ. ދެ ފަރާތަށް  ގޮތުން ހެކި ހާަމ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހެިކ ހާމަކުރަން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެ ަކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ  (ށ)  

ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅާ ނަމަވެްސ ހެކި ހުށަހެުޅމަކާ ނުލައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ަކމަށް 

 މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ާހމަކުރާކަށް ނުޖެޭހނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ަކނޑައަޅައި، އިބްތިދާއީ  ށަހަޅާ ހެކި ބަލައިގަތުމާމެދުފަރާތުން ހު ދެ (ނ)  

ލިކަްނ މައިލަންވާނެއެވެ. އަދި އިބްދިތާއީ އަޑުއެހުންތައް ނިންމައިއަޑުއެހުންތައް ނިން

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

އަޑުއެހުމަކާ 

ނުލައި މައްސަލަ 

 ނިންމުން

ގައި، މައްަސލަ ނިންުމމުެގ ތުޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަާކ ނުލަިއ މައްސަަލ ނިްނާމ ާހލަ .45

 އިތުރުން، އެ ނިންުމމަށް ވާސިލުިވ ސަބަބު ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެއް، ަޚޞްމުންނަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 ނުވަވަނަ ބައި: ޝަރީޢަތް ހިންގުން 

 ޝަރީޢަތުގެ

 އަޑުއެހުންތައް 

ގައި ބަާޔންކުރާ އިޖުރާއަތުތައް އުސޫލުމައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތް ފެށުމަށްޓަކައި، މި  (ހ) .46

ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ކޯޓުން ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

މައްސަަލ ބަލާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައި، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުނުކަން 

 އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް 
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އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޚަޞްމުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. ޝަރީޢަތުގެ  (ށ)  

 ނަމަ، ވަރިވާްނ  ފައިވާ މައްސަލައެއްޅައިދި ހުށަހައެ ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް

ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ހާލަތުގަިއ ވަރިކުރުމުެގ ހުއްދަ ދޭންވާނެެއވެ. ހެކި ހުށަހެުޅމަާކ  ދެ

ންދެވޭނެ ަކމަށް ކަނޑައަާޅ މައްސަލަަތކުގައި މައްސަލައަްށ ނުލައި ކުރިއަށް ގެ

ޖަވާބުދާރީވުމުން، މައްސަލަާއމެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަިއ ޙުކުްމ ކުރާެނ ތާރީޚު 

 އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ.  

ފަރާތަށް ވަކި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައިނުވާ  ހުރި މަްއސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ވަރިއާ ގުޅުން (ނ)  

އެއްބަސްވެވިފައިނުވާ ދެ ފަރާތަށް ވަކި ގޮތަކަށް  މައްސަލަތަކާއި، އިބްތިދާއީ އަޑުއެުހމުގައި 

ޝަރީޢަތް ނުހިންގައި މައްސަަލ ، އިލީ އެހެނިހެްނ މައްަސލަތަކުގެ ތެރެއިންޢާ

ަމއްސަލަ ހައްލުކުރުމުެގ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހައްލުކުރެވިދާނެ މައްސަލަތަކުގައި، 

 މައްަސލަ ބަލާ މެިޖސްޓްރޭޓް ކުރިއަށް ގެންދަން ވާނެއެވެ.  މަސައްކަތް

 އިބްތިދާއީ އަދި ފުރުޞަތެއް ނެތްމައްސަަލ ހައްލުކުރުމުެގ ތް މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަ (ރ)  

 ޝަރީޢަތަށް  ހެއްކަކީ އެ، މައްސަލަތަކުގައި ފައިވާޅައިހުށަހަ ހެކި  ލާގައިޙަމަރު

ެގ އުސޫލުމި ފައިވާނަމަ، ޅައިކަނޑައަ ޝަރީޢަތުން ކަމަށް ހެއްކެއް ބަލައިގަނެފައިވާ

 ގޮތުގެ މަތިން ހެކިބަްސ ނަގަންވާނެއެވެ.  އެގާރަވަނަ ބައިގައިވާ

ފައިވާ ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަްސ ޅައިފަރާތުން ހުށަހަ ކިތާބީ ހެކި ބަލައިގަނެފައިވާނަމަ، ދެ (ބ)  

ގުޅޭގޮތުންނާއި، ކިތާބީ ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަަކ  މުން، ޝަފަހީ ހެކިންގެ ހެކިބަހާނަގައި ނިމު 

ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން  ދެ އި އަދި/ނުވަތަ ބަޔާން ހުށަހަޅަންދައްކަ

ވެ. ފަރާތަށެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާހެއްކާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ 

 މައްސަަލ ރައްދުވާފަރާތުން ހެއްކާ ގުޅިެގން ވާހަކަ ދެއްކުުމން،  މައްސަލަ ހުށަހަޅާއަދި 

 ފަރާތުން ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ބަޔާން ހުށަހަޅަްނ  ޚުާލޞާވެްސ  ފަރާތުން ހެއްކާ ގުޅިގެްނ ވާހަަކ ދެއްކުމަށްފަހު ދެ  (ޅ)  

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. 

ބަޔާން ހުށަހަޅާ ނިމުމުން، މައްސަލައިގެ އަޑުެއހުންތައް ިނމުނުކަން އިޢުލާންކޮށް،  ޚުލާޞާ (ކ)  

 ޙުކުމް ކުރާނެ ދުވަހެއް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

މައްސަލައެއްެގ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރެވޭ  ތް މެދުވެރިކޮށްޝަރީޢަ (އ)  

އެ މައްސަލައަީކ މެޖިސްޓްރޭޓް ިނންުމމުން، މައްސަލަ ބަލާ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

ގައިާވ ގެ އެގާރަވަނަ ބައިއުސޫލުހެކި ހުށަހަޅައި، ހެކި ބަލައިގަނެފައިވާ މައްސަލައެއްަނމަ މި 

 ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ. 
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ަމސައްކަތުގެ މައްސަަލ ހައްުލކުރުމުގެ ފައި ނުވާ މައްސަލައެއް ަނމަ، ޅައިހެކި ހުށަހަ (ވ)  

ބަޔާން  ރިޢާޔަތްކޮށް، ޝަރީޢަތުން ޚުލާޞާތެރެއިން ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް 

 ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.  

ބަޔާން ހުށަހަޅާ ނިމުމުން، މައްސަލައިގެ އަޑުެއހުންތައް ިނމުނުކަން އިޢުލާނުކޮށް،  ޚުލާޞާ (މ)  

 ޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެއް އިޢުލާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 ކުރާނެ ގޮތް ޢަމަލު ދިހަވަނަ ބައި: ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި 

 ޢާއިލީ

 މައްސަލަތައް

 ހައްލުކުރުމުގައި

 ގޮތް  ކުރާނެޢަމަލު

 ފަރާތުން  މައްސަލަ ރައްދުވާ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހަޅާ އެދި ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް .47

 ވަރިވުމަށް  ނުވަތަ އެދި ވަރިުކރުމަށް ނުވަތަ ިއންކާރުކޮށްފިނަމަ، ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރިވުމަށް

  ޚަޞްމަކު  އިމައްސަލައިގައަޑުއެހުމުގައި  އިބްތިދާއީ މައްސަލަތަކުގައި ހުށަހަޅާ އެދި

 ނުވަތަ  އެދޭނަމަ، ަހއްލުކުރުމަށް މައްސަލަ ފަރާތުގެ ދެ މެދުވެރިކޮށް ކޯޓު އިމައްސަލައިގަ އެ

 ޞުލްޙަވެރި  ދައްކައި ވާހަކަ ފަރާތުން ދެ ިހމެނޭ މައްސަލައެއްގައި އެ މައްސަލައަކީ އެ ޝަރީޢަތަށް

އެ މައްސަލަެއްއ  މައްަސލައެއްނަމަ،ފެންަނ  ކަމަށް މައްސަލައެއް ވާސިލުވެވިދާނެ ޙައްލަކަށް

މައްސަަލ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް  ،ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 ލަންވާނެއެވެ. ޓައިމެިޖސްޓްރޭޓް ހުއްބަލާ 

 މައްސަލައިގައި

 ފަރާތްތަކަށް ހިމެނޭ

 ޤާނޫނީގޮތުން

 ލިބިދޭ

 ފުރުޞަތުތަކާއި

 ޙައްޤުތަކުގެ

 މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި 

މައްސަލަތައް 

ހައްލުކުރަން 

 މަސައްކަތް ކުރުން 

ަފށާ މައްސަލަތަކުގައި، ސައްކަތް މައްސަލަ ހައްލުކުުރމުގެ މަޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް  (ހ) .48

 ފަރާތަށް  ދެ މަްއސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ރުކޮށްހާޒި ފަރާތްތައް ިހމެނޭ މައްސަލައިގައި

 ފަރާތަށް ދެ ވަރަކުން ވީ  މަޢުލޫމާތު ޙައްޤުތަކުގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ލިބިދޭ ޤާނޫނީގޮތުން

 ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. މަްއސަލަ ބަލާ މެިޖސްޓްރޭޓް މަގު ލިބިދޭނެ ޤާނޫނީގޮތުން

    ،މައްސަލަތަކުގައިޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުެރވޭ  (ށ) 

 ޞުލްޙަވެރި އެއްބަސްވާ ފަރާތްތައް އެ ރުކޮށްހާޒި ފަރާތްތައް ިހމެނޭ މައްސަލައިގައި އެ

ަމސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. މައްސަަލ ބަލާ މެިޖސްޓްރޭޓް  ކުރުމަށްހައްލު މައްސަލަ ގޮތަކަށް

 އެވެ.ނެތަށް އިސްކަންދޭންވާޙަލަޞްތުގެ މަފަރާ މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ދެ

 ޞުލްޙަކުރުމުގެ

 ލާގައިޙަމަރު

 ބައިވެރިކުރެވިދާނެ

 ފަރާތްތައް  އެހެން

 މީހެއް  ގާތް ނުވަތަ މެންބަރެއް ޢާއިލާގެ ފަރާތުގެ ދެ ޞުލްޙަކުރުމަށްޓަކައި ދެމަފިރިންގެ (ހ) .49

 ގޮތްކަމުގަިއ މައްސަަލ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފެންނަ ރަނގަޅު އެންމެ  އެއީ ރުކުރުންޒިހާ

 ރުކުރެވިދާނެއެވެ.ހާޒި ކޯޓަށް  ފަރާތެއް އެފަދަ  ގައިމަސައްކަތު ޞުލްޙަކުރުމުގެ ހާލަތުގައި
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 އެހީ ލިބިދޭންޖެހޭ ޞުލްޙަކުރުމުގައި ފަރާތަކީ ނުކުރާޢައްޔަ ފަރާތުން ޢާއިލާގެ ފަރާތުގެ ދެ (ށ) 

 އިތުރު ސަބަބުން ފަރާތެއްގެ އެ  މައްސަލައަށް ނުވަތަ ފަރާތެއްނަމަ ފޯރުވައިނުދެވޭ

ބާުރ  ވަކިކުރުމުގެ  މައްަސލައިން ފަރާތެއް އެފަދަ ފެނިއްޖެނަމަ  ފޯރާކަމަށް  ހީނަރުކަމެއް

 މައްސަލަ ބަލާ މެިޖސްޓްރޭޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ވަރީގެ

 މައްސަލަތައް

 ޞުލްޙަ

 ނުކުރެވޭނަމަ

 ގޮތެއް ދަރިންނާމެދު

 ކަނޑައެޅުން 

  ޞުލްޙަކުރުމަށް  މެދުގައި ދެމަިފރިންގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ އެދި ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރިވުމަށް .50

 މީހުން  ދެ އެ އަދި ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ޞުލްޙަ ކުރުމަށްފަހުވެސް މަސައްކަތްޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް 

 ފޮނުުވމުގެ  ބަޔަށް ކުރުމާބެހޭ ޝަރީޢަތް މައްސަލަ  ލިބިފައިވާނަމަ، ދަރިން ތިބެ ކައިވެނިކޮށްގެން

 އެއްބަްސވާ  ދެމަފިރިން ކަންތައްތަކުގައި ނިންމަންޖެހޭ  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ދަރިންގެ ،ކުރިން

 މަސައްކަތްުކރަންވާނެއެވެ.މަްއސަލަ ބަލާ މެިޖސްޓްރޭޓް  ކަނޑައެޅުމަށް ގޮތްތަކެއް

 ދެމަފިރިން

 ޞުލްޙަކުރުމުގެ

 ގޮތުން

 ކައުންސެލިންގ

 ހޯދުމަށް

 ކަނޑައެޅުން 

 ޞުލްޙަކުރުމަށް  ދެމަފިރިން ،ތެރެިއން މައްަސލަތަކުގެ ހުށަހަޅާ  އެދި  ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ  ވަރިވުމަށް .51

 ދެމަފިރިން، ހާލަތްތަކުގައިކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމޭ  ޝަރީޢަތް ނުކުރެވި ޞުލްޙަ މަސައްކަތްކޮށް

 އެގޮތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ަޝރީޢަތަށް ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި އެންމެ އެއީ ހޯދުން ކައުންސެލިންގ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 ދަރިންގެ

 މަޞްލަޙަތުގައި

 ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ

 ިހމެނެއެވެ. ކަންކަން އަންނަނިވި  ތެރޭގައި ަކންތަކުގެ ބަލަންޖެހޭ މަޞްލަޙަތުގައި ދަރިންގެ (ހ)   .52

 ބޮޑު ިމންަވރަށްވުރެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގައި ޤާނޫނާއި ޚަރަދަށް ދަރިންގެ .1  

 އެންމެ  އެްއބަސްވާ ދެ ފަރާތުން އެކަން ބޭނުންވާަނމަ ހަމަޖައްސަން ދަދެއްއަ

 ގޮތް. ހުރި މަޞްލަޙަތު

 ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ކުއްޖާއަށް ފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރާނެ ޙަޟާނަތު ދަރިންގެ .2  

 ގޮތް. އެއްބަސްވާ

 ފުއްދުމަށްޓަކައި  ބޭނުންތައް ޟަރޫރީ އެހެނިހެން  ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙަތާއި ކުއްޖާގެ .3   

 އެއްބަސްވުމަކަށް  ބެހޭގޮތުން  ޚަރަދާ އި،ކަންތައްތަކާ ކުރަންޖެހޭ ދެ ފަރާތުން

 ވުމަށް.ލުވާސި

 ކުރުމަށްޓަކައި ތަރުބިއްޔަތު  ދަރިން މަޞްލަޙަތުގަޔާއި ދަރިންގެ މި ނޫންެވސް .4   

 މީހަކަށް  ދެމަފިރިންކުރެ ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަށް ކަމަށް ނިންމަންެޖހޭ

 ުވމަށް.ލުވާސި އެއްބަސްވުމަކަށް ކަންތަކުގައި ފެންނަ
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 މަޞްލަޙަތުހުރި  އެންމެ ޙައްޤުގައި ހިނދަކު ކުއްޖާގެ ހައިމިނޫން ގޮތެއް ސާބިތުނުވާ (ށ)  

 ގޮތަކަށް  ަބއްދަލުކުރެވޭނެ ވެސް  ބައްޕައާ އަދި މަްނމަ ކުއްޖާގެ  ،ބަލަންވާނީ ގޮތްކަމުގައި

 ހަަމޖެއްސުމަށެވެ. ކަންކަން

 ޢާއިލާގެ  ކުއްޖާގެ  ަމތިން ގޮތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ޙައްޤު ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ  ކުއްޖާއަށް )ނ(  

 ލިބިގެންވެއެވެ. މެންބަރުންނަށް އެހެން

ކުދިންނާގުޅޭ 

 ހޯދާ ކޯޓުން ގޮތުން

 މަޢުލޫމާތު

 ކުދިންގެ ތިބިނަމަ އެ ދަރިން މެދުގައި  ދެމަފިރިންގެ ކުރިން ރޫޅާލުމުގެ  ކައިވެންޏެއް އެއްވެސް .53

 ހޯދަންވާނެއެވެ. ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު  އަންނަނިވި

 ކުދިންގެ އުމުރާއި އުފަންދުވަސް. (ހ)  

 ކުދިން ސްކޫލަށް ދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. (ށ)   

 ކުދިން ސްކޫލަށް ދާ ގަޑި. (ނ)   

 މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިުރ ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ކޮްނ ފަރާތަކާ އެކުގައިކަން. (ރ)   

 ކުދިންނަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. (ބ)   

 ކުދިންގެ ޚަޟާނަތު ހަވާލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮންފަރާތަކާކަން. (ޅ)   

ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެޭވ ފަރާތުން ދެންހުިރ ފަރާތާއި ކުއްާޖާއ  (ކ)   

 ބައްދަލުކޮށްދޭން ބޭނުންވަނީ ކޮން ގޮތަކަށްކަން.

 މިންވަުރ. ބޭނުންވާނެ ޚަރަދު ަކންތަކުގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ބަލާ ކުއްޖާ (އ)   

 ދެމަފިރިންގެ

 މެދުގައި

 އެއްބަސްވާ

 ގޮތްތަކެއް

 ކަނޑައެޅުމުގައި

 އެހީތެރިވުން 

ގުޅޭގޮތުން  ވަަނ މާއްދާގައިވާ ހާލަތުގައި، އަންަނނިވި ަކންތައްތަކާ 50މި އުސޫލުެގ  (ހ) .54

އެއްބަސްވާ ގޮތެއް ނުވަތަ ހައްލުކުުރމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތް މައްސަަލ ބަާލ ދެމަފިރިން 

 މެޖިސްޓްރޭޓް ބަލަންވާނެއެވެ.

 ޒިޔާރަތްކުރުން. އެ ކުދިންނަށް ޙަޟާނަތާއި ކުދިންގެ .1  

 އަދާކުރުން. މަސްއޫލިއްޔަތު  އަދާކުރަންޖެހޭ ދެމަފިރިން މަޞްލަޙަތުގައި ކުދިންގެ .2  

 ހަމަޖެއްސުން. ޚަރަދުބަރަދު ކުދިންގެ .3   

  ގުޅޭގޮތުން  ދަރިންނާ ުމސްތަޤްބަލުގައި ،ތިބިނަމަ ދަރިން ންގެދެމަފިރި .4   

 ގޮތް. ޢަމަލުކުރާނެ އެ ދެ ފަރާތުން
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        މައްސަަލ ބަލާ ެމޖިސްޓްރޭޓް މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށްފަހު  މި (ށ)  

 އަދި  ދޭންވާނެއެވެ. ގޮތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ދެމަފިރިންނަށް ކަންކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ އެ

 ދެނެގަތުމަށް ޮގތްތައް އެއްބަސްވެވިދާނެ ދެމަފިރިންނަށް ކުރެ  ގޮތްތަކުން އެ

 އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.

 އެއްބަސްވާގޮތް

ޝަރީޢަތްކުރުމާބެ 

 އެންގުން  ބަޔަށް ހޭ

 

އްބަސްިވގޮތް ލިޔުމަކުން ޝަރީޢަތަށް އެދެމަފިރިން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަަމ އެ  .55

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 އެއްބަސްވާގޮތް

 ލިޔެ

 މައްސަލައިގައި

 ފަރާތުން ދެ ހިމެނޭ

 ސޮއިކުރުން 

 އެލިޔުމުގައި ލިޔެ، ގޮތް އެއްބަސްވި އެ ،އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ވަކިގޮތަކަށް ފަރާތުން ދެ ޝަރީޢަތުގައި .56

 ކުރަންވާނެއެވެ. ސޮއި ދެފަރާތުން

 މައްސަލަތައް

 ނިންމުމަށް އަވަހަށް

 މަސައްކަތްކުރުން 

 ވީ  މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ (ހ) .57

 މު ންއާ މިގޮތުން ކުރަންވާނެއެވެ. ަމސައްކަތް ނިންމުމަށް ގޮތެއް އަވަހަކަށް އެންމެ

 (ދޭއް) 2 ނުވަތަ ދުވަސްަމސް (އެކެއް) 1ެއ ަމސައްކަތް ފެށޭތާ  ގޮތުން އުސޫލެއްގެ

 ދޭންވާނެއެވެ. ަސމާލުކަން ނިްނމުމަށް ގޮތެއް ވަކި  އެކަާމ ގުޅިގެން ތެރޭގައި މަސްދުވަހުގެ

މައްސަލަތަްއ  ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަްތ ކުރެވޭ (ށ)  

(ތިނެއް) މަސްދުވަހުެގ  3ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  25ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ތެރޭގައި އެންމެ ލަސްވެގެްނ ނިްނމަންވާނެއެވެ. 

 މަޢުލޫމާތަށް

 ރިޢާޔަތްކޮށް

 ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން

 ނިންމުން

އިވާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮށްފަމަސައްކަތްޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް  (ހ) .58

މަޢުލޫމާތަށް ލިބިފައިވާ  ޝަރީޢަތަށް އެހައިތަނަށް ނިންމުމުގައި ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މައްސަަލ ހައްލު ކުުރމަށް ަމސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ   (ށ) 

 ގޮތެއް  މައްސަލައިގައި ނުވެވިްއޖެަނމަ ލުވާސި ޙައްލަކަށް ޞުލްޙަވެރިމައްސަލަތަކުގައި 

 ޝަރީޢަތުން ނިންމަން ވާނެއެވެ. 

 ،މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމާ ހާލަުތގައި ކުދިން ތިބިނަމަ މި (ނ)  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  52ެގ އުސޫލު ކުދިންނާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިްނމުމުގަިއ މި  އެ

ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި އެންެމ ރަނގަުޅ ގޮތަށް 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
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ފަރާތުން  ދެ

ވަކިގޮތަކަށް 

 އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ

 ޞުލްޙަ

 އެއްބަސްވުމެއް

 ލުން ވައި އެކުލަ 

 ބައެއް  އެއިން ނުވަތަ ވެއްޖެަނމަ،ހައްލު އެއްކޮށް  ޚުޞޫމާތު އޮތް މެދުގައި  ޚަޞްމުންގެ (ހ) .59

 ޚަޞްމުން  އެއްބަސްުވމެއްގައި ޞުލްޙައިގެ ވެވޭ  ލިޔުުމން ވެއްޖެނަމަ،ހައްލު

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހައްުލކުރުމުގެ މަސައްކަތުެގ  ،ދަށުން (ހ) ގެ މާއްދާގެ މި (ށ) 

 ވާ ހަްއލު ބައެއް އެއިން ނުވަތަ އެކުގައި  މައްސަލަ  ބޭރުގައިވިޔަސް ކޯޓުން  ނުވަތަ ތެރެއިން

       ސޮއިކުރުވުމާއެކު، އެއްބަސްވުމުގައި ޞުލްޙައިގެ މެދުގައިވާ ޚަޞްމުންގެ ގައިހާލަތު

 ިނމުނީއެވެ. ކަނޑައެޅި ގޮތެއް ބަޔާމެދު އެ މައްސަލައިގެ  ނުވަތަ އެއްކޮށް މައްސަލަ  އެ

 ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. ކޯޓަކަށް ދެން މައްސަލަ އެ އެއަށްފަހު

 ސާފުވެފައިވާކަން ޚަޞްމުންނަށް ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޞުލްޙައިގެ (ނ)  

 ލުމުގައި ވައިއެކުލަ އެއްބަސްވުން ޞުލްޙައިގެ ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް

 ޤަބޫލުނުކުރާ ޚަޞްމަކު އެއްވެސް ނަމަވެސް، އެހީތެރިވެދިން ޚަޞްމުންނަށް މެޖިސްޓްރޭޓް

 އިތުރުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އެއްބަސްުވމަށް އެ ުނލައި، ރުުހމާ އޭނާގެ އިލްތިޒާމެއް

 ޝަރީޢަތަށް ކަމުަގއިވާނަމަ، ބައެއް މައްސަލައިގެ  ވަނީ ހައްލު އެއްބަސްވުމުން ޞުލްޙައިގެ (ރ)  

 އެންގުމުގެ  ސޮއިކުރުމަށް ޚަޞްމުން ލިޔުމެއްގައި ބަޔާންކުރާ ލުތައްފުސީތަ ބައިގެ ދާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓް އިޚްތިޔާރު

 އެގާރަވަނަ ބައި: ހެކި ހުށަހެޅުން 

ހެކިބަސް ދިނުމުގެ 

ކުރިން 

 ހުވައިކުރުން 

ބާރާތުްނ ޢިހެކިބަސް ދިނުމުގެކުރިން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޚަތިމުގައި އަތްލައިގެން އަންނަނިވި  (ހ) .60

މި މަޖިލީހުގައި ައހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާުބ  "ހުވައި ކުރަންވާނެއެވެ. 

ދިނުމުގައްޔާއި، އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދުބުނުމަށާއި، ޙަީޤޤަތާ ޚިލާފު އެއްވެސް 

 ގަންދީ ހުވައިކުަރމެވެ."هللا މާތް ބަހެއް ނުބުނުމަށް

މީހަކު ުހވައި ކުރާއިރު ޚަތިމު  އެ ،ގައި ހުރި މީހަކު ނަމަހާލަތުޚަތިމުގައި އަތްނުލެވޭ  (ށ)  

 އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ.

ތެދުބުނުމަށް އޭނާ  ،ަނމަ ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ  ހެކިބަސްދޭން ހުރީ ޣައިރު މުސްލިމެއް (ނ)  

ދޮގުވާހަކައެއް ބުނެފިނަމަ ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަްނ  ،އިޤްރާރުވާކަމަށާއި

 އެވެ.ގަނެުގމަށްފަހު އޭނާގެ ބަޔާން ،އޭނާއަށް އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށް
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 ވަކި ފަރާތުން ދެ

 ގޮތަކަށް

ޖެ ނުވެއްއެއްބަސް

 ހެކި ނަމަ

 ހުށަހެޅުން

 ފަރާތްތަކުގެ  ހިމެނޭ އިމައްސަލައިގަ ހާލަތުގައި އެއްބަސްނުވާ ވަކިގޮތަކަށް ފަރާތުން ދެ ހ)( .61

 ފަރާތްތަކަށް އެ ޝަރީޢަތުން ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ  ހެކި ސާބިތުކުރުމަށް ދަފްޢު

 ދޭންވާނެއެވެ.

 ހުށަހަޅަނީ  ކަމާއި، ސާބިތުކުރުމަށް އެއްޢާވާޤި ކޮން  ހުށަހަޅަނީ  ހެކި  ހުށަހަޅާއިރު، ހެކި (ށ) 

 އުޅޭ  މިހާރު  ެއޑްރެހާއި، ދާއިމީ  ަނމާއި، ހެކިވެރިޔާގެ އެދޭ ންހުށަހަޅަ ހެކިނަމަ ޝަފަހީ

ނަންބަރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކިތާބީ  ފޯނު އެނގޭނަމަ  ރުނަންބަ ފޯނު އެޑްރެހާއި

 ހެކި ހުށަހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅާީނ ސާފު ލިޔުމެކެވެ.

 ސުވާލު ފަރާތަކުން އެއްެވސް ގުޅިގެން ހެއްކާ އެ ވެފައި، ކަމުގައި ހެކި ކިތާބީ ހުށަހަޅަނީ ނ)(  

، މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުުމގައި އެ ހެއްކަށް ފައިނުވާނަމަދައިއުފައް

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ހެކިބަސް 

ނެގުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި މި ޢަމަލުކުރާނީ، ނެގުމުގައި ހެކިބަސް ހެކީންގެ (ހ) .62

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  ލަތްތަކުގައިހާ ނަގަންޖެހޭ ހެކިބަސް ހެކީންގެ އަޑުއެހުމެއްގައި ޝަރީޢަތުގެ .1  

 އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ  ނުވަތަ ަމޖިލީހެއްގައި  ޝަރީޢަތުގެ ނަގަންވާނީ، ހެކިބަސް  ހެކީންގެ

 މީހުްނނާ  އެ މަތީގައި  ހުވައި އަޑުއެހުމެއްގައި  ބެއްވޭ މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް

 ސުވާލުކޮށްގެންނެވެ.

 ހުށަހެޅުމަށް  އެފިޑެވިޓް ނުވަތަ ހާލަތުގައި، ހުއްދަކުރާ ހުށަހެޅުމަށް އެފިޑެވިޓް .2   

 ހެކި މެދުެވރިކޮށް އެފިޑެވިޓް ހާލަތުގައި، ާލޒިމުކުރާ ޤާނޫނަކުން އެހެން

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހެީކންގެއެވެ. މައްސަަލ  ފަރާތުގެ މައްސަަލ ހުށަހަޅާ  ނަގާނީ  ހެކިބަސް ފުރަތަމަ .3   

 ގޮތުން  އެގްަޒމައިންުކރުމުގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  ހެކީންނާ  ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ

މައްސަަލ  ޙަްއޤު، އެގްޒަމައިންކުރުމުގެ -ކްޮރސް ހެކީން އެ  ނިުމމުން، ސުވާލުކޮށް

 ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތަށް ރައްދުވާ

 އެގްަޒމައިންކުރުމުގެ -ކްރޮސް ހެކީން  ދަށުން ވަަނ ނަންބަރުގެ )3( މާއްދާގެ މި .4   

 ުސވާލުކުރެވޭނީ، ސުާވލުކުރާއިރު ހެކީންނާ  އެ  ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ގޮތުން

 ބޭރުން  އޭގެ އެކަންޏެވެ. ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ  ހިމެުނނު ހެކިބަހުގައި ދިން ހެކީން އެ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސުވާލެއް އެއްވެސް
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 ހެކީން  ފަރާތުގެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ  ދަށުން ވަަނ ނަންބަރުގެ 3 މާއްދާގެ މި .5   

  މީހުން  އެ ނިމުމުން، އެގްޒަމައިންކޮށް-ކްރޮސް ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތަށް މައްސަލަ ހުށަަހޅާ ޙައްޤު، އެގްޒަމައިންކުރުމުގެ-ރީ

 ިނމުމުން، ދެން  ރުކުރާ ހެކީންގެ ހެކިބަްސ ނަގާހާޒިމައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން  .6   

 ެހކީންނެވެ. ބޭނުންވާ  ރުކުރަންހާޒި ފަރާތުން މަްއސަލަ ރައްދުވާ ރުކުރާނީހާޒި

 ފަރާތުން  މައްސަލަ ރަްއދުވާ ހެކީންނާ ރުކުރާހާޒި ފަރާތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ .7   

މައްސަަލ  ޙަްއޤު އެގްޒަމައިންކުުރމުގެ-ކްރޮސް ހެކީން  އެ  ނިުމމުން، ސުވާލުކޮށް

 ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ

 ގޮތުން  އެގްަޒމައިންުކރުމުގެ-ކްރޮސް ހެކީން  ދަށުން ވަނަ ނަންބަރުގެ 7 މާއްދާގެ މި .8   

      ުސވާލުކުރެވޭނީ، ސުވާލުކުރާއިރު ހެކީްނނާ އެ ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 ބޭރުން  އޭގެ އެކަންޏެވެ. ގުޅޭގޮތުން ކަންކަމާ  ހިމެުނނު ހެކިބަހުގައި ދިން ހެކީން އެ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ސުވާލެއް އެއްވެސް

 ހެކީން  ފަރާތުގެ މައްަސލަ ރައްދުވާ  ދަށުން ވަަނ ނަންބަރުގެ  8 މާއްދާގެ މި .9   

  މީހުން  އެ ނިުމމުން، އެގްޒަމައިންކޮށް-ކްރޮސް ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ފަރާތަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ޙައްޤު، އެގްޒަމައިންކުރުމުގެ-ރީ

 އެގްޒަމައިންކޮށް -ރީ އެގްަޒމައިންކުރުމާއި،-ކްރޮސް އެގްޒަމައިންކުުރމާއި، ހެކިން .10   

 އެކަން  ޝަރީޢަތުން އުފެދޭނަމަ ސުވާލެއް  ގުޅިގެން  ހެއްކާ  ނިމުމަށްފަހު

 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.

ލިޔުމެއް ުވޫޖދުގައި ވާކަން ނުވަތަ މި މާއްދާގެ ދަށުން ޚަޞްމަކު ލިޔުމެއް ހާމަކުރާނީ ވަކި  (ށ)  

ކޮންމެވެސް އިރެއްގަިއ ވުޖޫދުގައި ވީކަްނ ބަޔާންކޮށްގެންނެވެ. މި ާމއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި 

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަޢުޫލމާތެއް ހިމެނިފައިވާ ނުވަަތ  ،"ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

މާނައިގެ ތެރޭަގއި އަތުން ލިޔެފައިވާ ރައްކާކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ. ލިޔުމުގެ 

މެއިލާިއ އެެހނިހެން އިލެކްޓްރޯނިްކ -އާއި، ފޮޓޯއާއި، އީ ވީޑިއޯ ،އާއި ލިޔުންތަކާއި، އޯޑިއޯ

ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ -މުއާޞަލާތުތައް ހިމެނޭގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔުންތަކާއި، ވޯޑް 

ލިޔުންތަކާއި މެޓަޑޭާޓ އަދި ިމ ނޫންެވްސ ފައިވާ ލައިފޮހެ ،ލިޔުންތަކާއި، ޑޭޓާބޭސްތަކާއި

 .މިފަދަ ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ
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ހުށަހަޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިެގން ހެކި ހުށަހަޅަންެޖހޭނީ، ހުވާ ަމތީގައި ކަމަށް އެހެން  (ނ)  

ފައިވާނަމަ ހެކި ހުށަހަަޅން ވާނީ، އެފިޑެވިޓް ޅައިޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައަ

 މެދުވެރިކޮށެވެ. 

 ދިނުމަށް  މަތީގައި ހުވާ، ހެއްކަކީ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ުގޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ ހިނގަމުންދާ (ރ)  

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ޚަޞްމަަކށް ކަމަށް ހެއްކެއް ލާޒިމުކުރާ ކޯޓަކުން ޤައުމެއްގެ އެހެން

 ކަމަށް މެދުވެރިކޮށް އެފިޑެވިޓް ހުށަހެޅޭނީ ހުށަހެޅުމެއް އެއްވެސް ހުށަހަޅާ

 އެދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް

 ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން ޚަޞްމެްއގެ މަްއސަލައިގެ ނުވަތަ އިްސނެގުމުގައި  އަމިއްލަ ކޯޓުގެ (ބ)  

 ނުވަތަ ބަޔާން ފަރާތުގެ ހެކިބަސްދޭ ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި އެ ގުޅިގެން، ހުށަހެޅުމަކާ

 ގޮތުގައި  ހެކީގެ އިުތރުން ލިޔުންތަކުގެ އެ ނުވަތަ  ބަދަލުގައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މައްސަލަގެ

 އެންގިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެފިޑެވިޓް

 ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ހުރެ ބޭރުގައި

 އެފިޑެވިޓް

 ހެކި މެދުވެރިކޮށް

 ހުށަހެޅުން

 ނުވަތަ  ގޮތުގެމަތިން، އެއްގޮތްވާ އުސޫލާ  މި  ަނމަ، ބޭރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން  ހުރީ ފަރާތް ހެކިބަސްދޭ .63

 އެފިޑެވިޓް ހުރެގެން ވެސް ޤައުމުގައި އެ ގޮތުގެމަތިން، އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުތަކާ ކަމާބެހޭ ޤައުމެއްގެ އެ

 ދެވިދާނެއެވެ. ހެކިބަސް މެދުވެރިކޮށް

 އެފިޑެވިޓް

 ގޮތް އޮންނަންވީ

 

 ތެރެއިން، ކަންކަމުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިޓުއެފިޑެވި އެ ފަރާތަކުން ދޭ އެފިޑެވިޓެއް (ހ) . 64

ކޮބަިއ  ކަންކަމަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިނާކޮށް މައްޗަށް ކަމެއްގެ އެނގިފައިވާ އޭނާއަށް

 ކަންކަމަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިނާކޮށް މައްޗަށް މަޢުލޫމާތެއްގެ ލިބިފައިވާ އޭނާއަށް ކަމާއި،

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިނާކޮށް މައްޗަށް ޤަބޫލުކުރުމެއްގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ އޭނާއަށް ކޮބައި ކަމާއި،

     އަދި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަށް އެނގޭނެ  ވަކިން  ކޮބައިކަން ކަންކަމަކީ

 ބަޔާންކޮށްފައި މަސްދަރުތައް ވެސް ބިނާކޮށްފައިވާ ޤަބޫލުކުރުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް އެ

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 އެފިޑެވިޓް  ކަމާއި، ފަރާތަކުން ޚަޞްމެއްގެ ކޮން ދެނީ އެފިޑެވިޓެއް އެ އެފިޑެވިޓެއްގައި، (ށ)  

 ދޭ އެފިޑެވިޓް އޮންނަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ތާރީޚު ހުވާކުރި ނަމާއި، ފަރާތުގެ ދޭ

 ފަރާތެއްގެ އެ އަދި އޮންނަންވާނެއެެވ. ފައިހައިޖަ ނިޝާން އިނގިލީގެ ސޮއިކޮށް، ފަރާތުން

 އަދި ހައިސިއްޔަތާއި އެޑްރެހާއި، ނަމާއި ފަރާތުގެ ހުވާކޮށްފައިވާ އޭނާ ކުރިމަތީގައި

 އޮްނނަންވާނެއެވެ. ނިޝާންވެސް އިނގިލީގެ ސޮޔާއި، އެފަރާތުގެ
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 ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް

 ނޫން ފަރާތް

 ފަރާތަކުން

 އެފިޑެވިޓްގައި

 ސޮއިކުރުން 

  މެދުވެރިވެގެން ަސބަބެއް އެއްވެސް ފަރާތަކީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެފިޑެވިޓް މައްސަލައެއްގައި (ހ) .65

 ފަރާތެއްނަމަ، ނުކުެޅދިފައިވާ ސޮއިކުރުމަށް އެފިޑެވިޓްގައި އެ  ނުވަތަ ކިޔުމަށް  އެފިޑެވިޓް އެ

 ކަންކަން  އަންނަނިވި އެފިޑެވިޓްގައި އެ ފަރާތުން، ހުވާކުރި އޭނާ ކުރިމަތީގައި އެ ފަރާތެއްގެ

 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.، ބަޔާންކޮށް

 ؛ކިޔައިދީފައިވާކަން އެފިޑެވިޓް އެ އޭނާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް .1  

 ؛ ފަހުްމވެފައިވާކަން ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭގައި  ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް .2   

 ރުގައި ހާޒި އޭނާގެ  ދީފައިވަނީ އެފިޑެވިޓް އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ އެފިޑެވިޓް .3   

 ހުވާކުރުމަށްފަހުގައިކަން.

 ކޯޓުން  އެފިޑެވިޓެއް ފައިނުވާ ނައިހިމަ ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 އެ ފަރާތަށް  ދީޔައިކި އެފިޑެވިޓް ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ  އެފިޑެވިޓް އެ ،ބަލައިގަންނަންވާނީ

 އެކަންޏެވެ. ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކޯޓަށް ފަހުމްވެފައިވާކަން ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭގައި

 ކުރިމަތީގައެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ައންނަނިވި ކުރަންވާނީ ހުވާ ބޭނުމަށް އެފިޑެވިޓްގެ (ނ)  

 ؛މެޖިސްޓްރޭޓް .1   

 ފަރާތެއް. އެހެން ފައިވާޅައިކަނޑައަ  ޤާނޫނުގައިކަމާބެހޭ  .2   

 ޚަޞްމަކު ނުވަތަ ޚަޞްމަކު މައްސަލައިގެ ފަރާތަކީ، ބަޔާންކުރާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ވެގެންނުާވނެއެވެ. ކަމުގައި ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ

 އެފިޑެވިޓް

 ތަރުޖަމާކުރުން

 

 އެފިޑެވިޓެއް އޮތް ބަހަުކން ދިވެހި ބަސް ނޫން އެެހން އެފިޑެވިޓްއަކީ އެދޭ ހުށަހަޅަން (ހ) .66

 ތަރުޖަމާއަކާއި  ދިވެހި އެފިޑެވިޓްގެ އެ ފަރާތުން އެދޭ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެފިޑެވިޓަށް އެ  ނަމަ،

 ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. ކޯޓަށް އަސްލު  އެފިޑެވިޓްގެ އޮތް ބަހުން ޤައުމެއްގެ ބޭރު

 

 

 ތަރުޖަމާކުރި  އެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅާނަމަ، ތަރުޖަމާ އެފިޑެވިޓެއްގެ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ) 

 ބޭރު  ތަރުޖަމާއާއި  އެފިޑެވިްޓގެ ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، ތަރުަޖމާ  އެފިޑެވިޓްގެ އެ ފަރާތުން

 ފަރާތުން އެދޭ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެފިޑެވިޓަށް އެ ކޮޕީ އެފިޑެވިޓްގެ އޮތް ބަހުން ޤައުމުގެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކޯޓަށް
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 ހެއްކެއް އިތުރު

 ނުލައި ހުށަހެޅުމަކާ

 ގޮތުގައި ހެކީގެ

 ބަލައިގަނެވޭ

 ލިޔެކިޔުން

 ލިޔެކިޔުމަކީ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ރެކޯޑުތަކުގެ އިދާރާއެއްގެ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ (ހ) .67

 ސާބިތުކުރުމަކާ ިއތުރަށް ކަންކަން ދޭހަވާ ލިޔެކިޔުމުން  އެ ޞައްޙަކަމާއި ލިޔެކިޔުމުގެ އެ

 ލިޔެކިޔުމެވެ. ބަލައިގަނެވޭނެ ޝަރީޢަތަށް ގޮތުގައި ހެކީގެ ނުލައި

 ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ލިުޔމަކީ ވަކި ބޭނުމަށްޓަކައި، ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ) 

އެ ލިޔުމެއް ނިސްބަތްާވ  ،ބެލެވޭނީ ލިޔުމެއްކަމަށް  ިހމެނޭ  ތެރޭގައި ރެކޯޑުތަކުގެ އިދާރާއެއްގެ

އެ ތަނެއްެގ  ،ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރަކު އެ ލިޔުމުގަިއ ޮސއިކޮށް

 ފައިވާނަމައެވެ.ހައިޖަ ލިޔުމުގައި  އެ ސިއްކައެއް

 މާއްދާގެ  މި ގުޅޭގޮތުން ލިޔުމަކާ ވަކި ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަންަކމަށް ވަށައިގެންވާ މައްސަލައެއްގެ (ނ)  

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް ކަމުގައި ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ އަށް (ށ) އަދި/ނުވަތަ (ހ)

 ޚަބީރުންގެ

 ހެކިބަސް

 ކޯޓަށް ނެގުމުގައި

 ބާރުތައް  ލިބިގެންވާ

އެ މައްސަލައެްއ  ،ނަގަންވާނީ ހެކިބަސް ޚަބީރުންގެ މައްސަލައެއްގައި (ހ) .68

 ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ބޭުނންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަްށ 

 އެކަންޏެވެ.

 އެހީތެރިކަން ކޯޓަށް އަލީގައި ތަޖުރިބާގެ މަޢުލޫމާތާއި ފަންނީ ލިބިފައިވާ ޚަބީރަކަށް (ށ) 

 އިރުޝާދު ޚަބީރަކަށް އެގޮތުން، ިޒންމާއެކެވެ. ޚަބީރެއްގެ ވެސް ކޮންމެ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

ކޯޓަށް އޮންނަ ޒިންާމ  ،ޒިންމާއަށްވުރެ އޮތް މައްޗަށް ފަރާތުގެ ދޭ އުޖޫރަ ނުވަތަ ފަރާތް ދޭ

 އިސްވާންވާނެއެވެ.

އަދި މައްަސލައިގެ ހެކީެގ  ،ރުކުރެވޭނީހާޒި ޚަބީރަކު ނެގުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގައި (ނ)  

 ޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓު ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ. ،ތެރޭގައި

 ޚަބީރުގެ ހުށަހަޅާއިރު، ޚަޞްމުން އެދި ހުއްދައަށް ކޯޓުގެ ދަށުން ގެ) ނ( މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ގުޅިގެން ަކމާއި، ަކންތައްތަކަކާ ކޮން ނަގަނީ  ހެކިބަސް އެ  ދާއިރާ އާއި، ބޭނުންވާ ހެކި

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނަން ޚަބީރުގެ

ހެކިބަސް ނެގޭނީ ކޮން ަކންތައްތަކަކާ ގުޅިގެްނ  ،ހުއްދައިގައި ދޭ  ކޯޓުން  ދަށުން މާއްދާގެ މި (ބ)  

 ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 މައްސަލަ  ބާރު ސުވާލުކުރުމުގެ ގުޅިގެން ރިޕޯޓާ ރުކޮށްހާޒި ޚަބީރުން ބޭނުމަށް ޝަރީޢަތުގެ (ޅ)  

 ބަލާ މެިޖސްޓްރޭޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ގޮތުން  ފަންނާގުޅޭ ރުކުރެވޭ ހާޒި ޚަބީރު ރުކޮށް،ހާޒި ޚަބީރުން ބޭނުމަށް ޝަރީޢަތުގެ (ކ)  

 މެިޖސްޓްރޭޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަލާ މައްަސލަ ބާރު ސުވާލުކުރުމުގެ ޚަބީރާއި ޝަރީޢަތުން
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 ރިޕޯޓާ ހުށަހަޅާ

 ގުޅިގެން

 ޚަބީރުންނާ

 ސުވާލުކުރުން 

 ލިޔުމުން  ދޭންވާނީ ހެކިބަސް ޚަބީރުންގެ ހިނދަކު، ކަނޑަނާޅާހައި ގޮތަކަށް އެހެން ކޯޓުން (ހ) .69

 ޚަބީރު ޤާއިުމކުރުމަށްޓަކައި ފުސާއިން މައްސަލައެއްގައި ގޮތުގައެވެ. ރިޕޯޓެއްގެ އޮންނަ

ބޭނުންާވ ކަމަށް މައްސަަލ ބަލާ ެމޖިސްޓްރޭޓަށް  ކޮްނމެހެން  ރުކުރުމަށްހާޒި ޝަރީޢަތަށް

 ރުކޮށް ހާޒި އޭނާ އަޑުއެުހމަކަށް މައްސަލައިގެ  ނެގުމަށް ހެކިބަސް ޚަބީރުގެ ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،

 ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ލިޔުމުން  ޚަބީރަކާ އެ  ރިޕޯޓަކާމެދު ޚަބީރެއްގެ ފައިވާޅައިހުށަހަ މައްސަލައެއްގައި (ށ)  

 އެ ނޫން  ކޯޓުން އެއްފަހަުރއެވެ. ސުވާލުކުރެވޭނީ ލިޔުމުން ޚަބީރަކާ ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

 ސުވާލެއް  އިތުރު ަޚޞްމު ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު ޚަބީރުގެ އަދި ފައިނުވާނަމަ،ޅައިކަނޑައަ ގޮތަކަށް

 އޭގައިވާ  ހަމައެކަނި ސުވާލުކުރެވޭނީ ގުޅިގެން ރިޕޯޓާ ޚަބީރުގެ ކުރާނަމަ،އިއުތިރާޒު ކުރުމަށް

 ދޭ  އޭނާ ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ޚަބީރާ ދަށުން މާއްދާގެ މި ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ. ކަމެއް

 ބެލެވޭނެއެވެ. ކަމުގައި ބައެއް ރިޕޯޓުގެ ޚަބީރުގެ ޖަވާބަކީ

 

 ޚަބީރަކާ އެ ދަށުން މާއްދާގެ  މި  ގުޅިގެން ރިޕޯޓަކާ ޚަބީރެއްގެ ފައިވާޅައިހުށަހަ ޚަޞްމަކު (ނ)  

 ކޯޓަށް  ކަމުގައި ބުރަުނވެވޭނެ ހެކިބަހަށް ޚަބީރުގެ ނުދީފިނަމަ، ޖަވާބު އޭނާ ސުވާލަށް ކުރާ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

 

 ރުގައިހާޒި އެއް

 ގޮތަށް ނޫން

 ނެގުން  ހެކިބަސް

 ހާލަތުގައި، ބޭނުންވާ  ފަރާތުން ހުށަެހޅި  ހެކި ދިނުމަށް ނަގައި  ހެކިބަސް  ގޮތަށް ނޫން  ރުގައި ހާޒި އެއް .70

ހުށަހެޅި ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ  އަދި ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން ލާގައިޙަމަރު އިބްތިދާއީ

 ރުގައި ހާޒި ނިުމމަށްފަހު އެއް  ލާޙަމަރު އިބްތިދާއީ ބަލާ ެމޖިސްޓްރޭޓް ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ފައިނުވާ ޅައިށަހަލާަގއި ހުށަހެޅުން ހުޙައެދިއްޖެނަަމ، އިބްތިދާއީ މަރު ނަގައިދޭން ހެކިބަސް  ގޮތަށް ނޫން

ރުގައި ޫނން ގޮތަށް ހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހާޒިސަބަބާއި، އެއް 

  ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ. އެ ކަމާމެދު ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން 

 

 ބާރަވަނަ ބައި: ވަގުތީ އަމުރު 

 

 ހުށަހެޅިފައިވާ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޯޓަށްމި އުސޫލުގެ ބޭުނމަށްޓަކައި "ވަގުތީ  (ހ) .71 އަމުރު  ވަގުތީ

 ނާޅައިފިނަމަ  ިފޔަވަޅެއް ކޯޓުން ކުރިން ިނމުމުގެ އެ މައްސަލައެއް ގުޅިގެން، މައްސަލައަކާ

 ގެއްލުމެއް  ދަރިންނަށް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ފަރާތުންކުރެ ދެ ިހމެނޭ މައްސަލައިގައި

 ނުވަތަ  ކަމެއް ކުރުމަށް ގުޅިގެން އެކަމާ ހުރުމާއެކު، ބެއްސަބަ ބެލެވޭ ކަމަށް ލިބިދާނެ

 ވެ.ޅަށެފިޔަވަ އަޅާ ކޯޓުން ގުޅިގެން އެކަމާ ނުވަތަ އަމުރު، ކުރާ ކޯޓުން ނުކުރުމަށް ކަމެއް
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 ވަގުތީ  ގުޅިގެން  މައްސަަލއަކާ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި  ޢާއިލީ (ށ)  

 ފަރާތަކަށް ކޮންމެ ހިެމނޭ  މައްަސލައިގައި ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ އެދި އަމުރަކަށް

 ޢާއިލީ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ އިތުރުން މީގެ އަދި ލިބިގެންވެއެވެ.

 އެދެވިދާނެއެވެ. ައމުރަކަށް ވަގުތީ މައްސަލައެއްގައި

 

 އެަކމަށް  ހުށަހަޅާނީ އެދި އަޅައިދިުނމަށް ފިޔަވަޅެއް ވަގުތީ ނުވަތަ އަމުރަކަށް ވަގުތީ (ނ)  

 ފޯމުންނެވެ. ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

 

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

  ؛ައމުރެއް ވަގުތީ ކުރާ އަންގައި ކުރުމަށް  ކަމެއް ވަކި .1   

  ައމުރެއް. ވަގުތީ ކުރާ އަންގައި ނުކުުރމަށް ކަމެއް ވަކި .2   

 ބާވަތުގެ  އެދޭ ނަގައިދިނުމަށް ގޮތުގައި ފަރުވާގެ ވަގުތީ މެދުވެރިކޮށް އަމުރެއް ވަގުތީ (ބ)  

 ވަގުތީ  ފަރުވާއެއް އެ  އެދިފައިނުވިނަމަވެސް، މައްސަލައިގައި  މައުޟޫޢީ ފަރުވާއެއް

 ނަގައިދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް ގޮތުގައި ފަރުވާއެއްގެ

 

 އެދި  އަޅައިދިނުމަށް ފިޔަވަޅެއް  ވަގުތީ ނުވަތަ ައމުރަކަށް ވަގުތީ މައްސަލައެއްގައި ޢާއިލީ (ޅ)  

 ބަލައި  އަޅަްނޖެހޭތޯ ފިޔަވަޅެއް އެފަދަ ނުވަތަ  ނެރެންެޖހޭތޯ އަމުރެއް  އެފަދަ ހުށަހެޅުމުން 

 ކޯޓަށް ޢަދުލުވެރިގޮތް ކަމަށް އެންމެ  އޮތް އެ މައްސަލައިގައި  ނެުރމަކީ އެ އަމުރެއް

 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު ނެރުމުގެ އަމުރެއް އެފަދަ ފެނިއްޖެނަމަ

 

 ފިޔަވަޅެއް  ވަގުތީ ނުވަތަ  އަމުރެއް  ވަގުތީ ލަތްތަކުގައިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި (ކ)  

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަޅައިދިނުމަށްއެދި

 

 ފިލައިގެން ފަރާތެއް ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ިހމެނޭ މައްސަލައިގައި .1   

 ހުރުން. ސަބަބުތަކެއް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިނގައިދާނެކަމަށް

 

 ރުުހމާުނލައި އަނެކަކު އެކެއްގެ ދަރިން ނުވަތަ ދަރިއަކު ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ދެ .2   

 ހީވުން. ބިރު ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ  ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 

 ކުއްޖާއަށް ކުރިން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ޙަޟާނަތުގެ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ގެޙަޟާނަތު .3   

 ބިރުހީވުން. ލިބިދާނެކަމުގެ ގެއްލުން ދަރިންނަށް ނުވަތަ

 

 ލުނުވެ ހާސި ދު ގުސަމަ ގެ މުެއ ޙުކު ކުރެވޭއިރު  ޙުުކމް މައްސަލައިގައި .4   

 ހުރުން. ސަބަބުތަކެއް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިނގައިދާނެކަމަށް
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 ލިބިދާނެކަމަށް  ގެއްލުމެއް ފަރާތަކަށް އެއްެވސް ހިމެނޭ މައްސަލައިގައި .5   

 ހުއްޓުވުމުގެ ނުވަތަ  ގޮތުން ކުރުވުމުގެ ވަކިކަމެއް ކަމެއްވާނަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ

 ގޮތުން.

 

 އެއްވެސް  ުކރިން ކުުރމުގެ ޙުުކމް ކޯޓުން މައްސަލައެއްގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް .6   

 ގެއްލުމެއް އެ ދަރިއަކަށް ނުލިބި ދަރިއަކު ދަށުގައި ހުރި ބެލުމުގެ ފަރާތެއްގެ

 ހުރި  ހަާވލުވެގެން ނުވަތަ ހުރެއްޖެނަމަ، ސަބަބުތަކެއް ޤަބޫލުކުރެވޭ ލިބިދާނެކަމަށް

 ސަބަބުތަކެއް  ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ  ދީފާނެކަމަށް ގެއްލުމެއް އެ ކުއްޖާއަށް ފަރާތުން

 ހުރުން.

 

ލިބިފައިވާކަމަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު ވަކިފަރާތަކަށް  .7   

 ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ފަރާތުގެ ހުއްދައާ ނުލައި ދަރިފުޅު ގެންދިޔުން.

 

ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ައޅަންޖެހޭަކމަށް  .8   

 ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެހެން ސަބަބެއް އޮތުން.

 

ދެިމ އޮންނާީނ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ. ނުވަތަ ވަގުތީ އަމުރު ނުވަަތ ފިޔަވަޅު  (އ)  

 އެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުްނ ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެނެވެ.

 

ކޯޓުން ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރު ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭަނަމ  (ވ)  

 ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލައާ ުގޅުންހުރި ކޮްނމެ 

 

 އަމުރަށް  ވަގުތީ 

 އެދޭނެގޮތް 

 ސާފުކޮށް ސަބަބުތައް އެދޭ ނެރެދިނުމަށް އަމުރު  އެ  ފޯމާއެކު، ހުށަހަޅާ  އެދި އަމުރަށް ވަގުތީ (ހ) .72

 ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ހެކި  ބާރުދޭ އެކަމަށް ހުރިަނމަ ހެކި ބަޔާންކުރުމާއެކު،

 

 އޮންނަން  ޢިބާރާތް ައމުރުގެ ނެރެދޭންވީ ކޯޓުން ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމު އެދޭ އަމުރަށް ވަގުތީ (ށ)  

 ކޯޓަށް  ކޮޕީ، ސޮފްޓް ލިުޔމުގެ އެ  އަދި ިހމަނަންވާނެއެވެ. ލިޔުމެއް  ބަޔާންކުރާ ގޮތް އެދޭ

  ދަދަށްއަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި ރައްދުވާ އަމުރު އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ. އަސްލު ގެލިޔެކިޔުންތަކު ފޯމާއި އެ

 

އެއް ޚަޞްމުގެ 

ރުގައި ހާޒި ޣައިރު 

 އަމުރު ނެރުން 

ރުގަިއ ހާޒިމި ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރައްދުވާ ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  (ހ) .73

ކުރުމުެގ ޛުޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީ

 މަރުޙަލާގައި ނެރެދެވިދާނެއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން އެދިފައިވަނީ އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  (ށ)  

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވައި  ،ރުގައި ކަމަށްވާަނމަ، އެ އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފޯމުހާޒި

 ނުޖެހޭނެެއވެ. ހޯދާކަށްހުށަހެޅުމާމެދު ައމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަހެއް 

 

ރުގައި ައމުރެްއ ހާޒިއެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް (ނ)  

ނެރެދޭންވާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމަށް މައްސަލަ ބަލާ މެޖިސްޓްރޭޓަްށ 

 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ. 

 

  އެ އަމުރަކީ އަވަހަށް ނެރެްނޖެހޭ ައމުރެއް ކަމަށްވުން؛  .1   

  ލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުން؛ ތައިހެކި ނައް .2   

ކުއްޖާ ޤައުމުން ބޭރަށް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަްށ ކުޑަކުއްޖަކާގުޅޭ މައްސަލައެއްަނމަ،  .3   

 ނެކަމުގެ އިހްތިމާުލ އޮތުން؛ ފާގެންގޮސް

 

ރުގައި ނެރެންޖެޭހ އެހެންެވސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަްށ ާހޒިއެފަދަ އަމުރެއް ޣައިރު  .4   

 މެޖިސްޓްރޭޓަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

 

ރުގައި ނެރޭ އަމުރެއް އެ އަުމރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހާޒިމި މާއްދާގެ ދަށުން ޣައިރު  (ރ)  

ލިބުމުން، ެއ ައމުރު މުރާޖަާޢ ކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅާނަމަ، ެއ އަމުރު ނެރުުނ ކޯޓަްށ 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މި އުސޫލުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްަސލައެއް މުރާޖަޢާކުރާީނ 

      އަދި، އަމުރު ނެރުނު މެިޖސްޓްރޭޓް ނެތްނަމަ،  މުރު ނެރުުނ ެމޖިސްޓްރޭޓެވެ.އެ އަ

އެ ވަގުތަުކ  ،މި އުސޫލުްނ މުާރޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މުރާޖަާޢ ކުރާނީ

 ވާލުެވ ހުރި މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.ހަކޯޓު ހިންގުމާ 

 

 ރުގައި ނެރެފައިވާ އަމުރެއް މުރާަޖޢާކުރެވޭނީ ތިރީގައި ހާޒިޚަޞްމެއްގެ ޣައިރު  (ބ)  

 މި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.

 

ރުގައި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހުށަހެިޅ ހުށަހެޅުމުގަިއ ހާމަކުރަންޖެޭހ ހާޒިޣައިރު  .1   

 ޙަޤީޤަތެއް ހާމަނުކޮށް އޮތުން؛ 

 

  ނުވަތަ ؛އަމުރުގައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުންއަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން އެ  .2   

  މައްސަލައިގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލު އައުން؛  .3   

  ނުވަތަ ؛އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މަްއސަލައިގެ ހާލަތުތައް ތަންދޭ ކަމަށް ނުެފނުން .4   
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ކުރިއަށް އަމުރު ނެރެދިނުމަށްފަހު ައމުރަށް އެދުނު ފަރާތުން މައްސަަލ ައވަހަށް  .5   

  ؛ގެންދިއުމަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުން

 

ނޫން ބުރައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އުފުލަން  އަމުރު ނެރުމުގެ ސަބަބުން ޙައްޤު .6   

 ޖެހުން.

 

އަމުރު ނެރުނުއިރު ހިނގަމުންދާ މައްަސލައެއް ނެތްނަމަ، މިފަދަ އަުމރެއް މުރާޖަޢާކުރުމުެގ  (ޅ)  

 ޤަޟިއްޔާއަކުންނެވެ.މައްސަލަތައް ބަލާނީ ވަިކ 

 

ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅަށް އެދޭ ފޯމުގައި ވަގުތީ އަމުރަްށ ކައުވަގުތީ އަމުރަށް ނުވަތަ ރައް (ކ)  

އެދުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާގޮތް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 

 މައްސަލަގެ 

 ހާލަތުގައި ޙުކުމްކުރާ 

 އަމުރު  ވަގުތީ 

 އައުން  ނިމުމަކަށް 

 ައމުރެއް ވަގުތީ ކޯޓުން ުގޅިގެން މައްސަލައާ  އެ  ހާލަތުގައި، ޙުުކމްކުރާ މައްސަލައެއްގެ ކޯޓުން .74

 ބާރު ޛީތަންފީ އަމުރެއްގެ ވަގުތީ އެ  ކޯޓުން  ވަގުތު ޙުކުމްކުރާ  މަްއސަލައެއްގެ އެ  ނެރެފައިވާނަމަ،

 ނެތިގެންދާނެއެވެ.

 

 ތޭރަވަނަ ބައި: ޙުކުމްކުރުން 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

 މައްސަލަ ފަރާތުން

އަނބުރާ 

 ގެންދިޔުމަށް އެދުން

  ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، ގެންދަން  މައްަސލަ އަނބުރާ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  (ހ) .75

  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު ގެންދިޔުމުގެ އަނބުރާ މައްސަލަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަރި ސާބިތުކުރުމަށް އެދި  ،އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި (ށ) 

ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތަކާއި ވަރިއާމެުދ އޮޅުްނ އަރައިގެްނ ނުވަތަ ޝައްކުވެގެން އެކަްނ 

 ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް އަނބުރާ ނުގެންދެވޭނެއެެވ. 

 ޝަރީޢަތުގެ  ފަރާތުން ހުށަހެޅި  މަްއސަލަ  އެ  ،ެގންދެވޭނީ އަނބުރާ މައްސަލައެއް  މިގޮތުން )ނ(  

 އެދުމުންނެވެ. ދޫކޮށްލުމަށް މައްސަލަ ރުވެާހޒި މަޖިލީހަށް

މައްސަލައެއް އަނބުާރ ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިގެން އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ގަމި މާއްދާ )ރ(  

 އަންގަންވާނެއެވެ.  ކޯޓުންގެންގޮސްފިނަމަ، އެ މައްަސލައެއް ބާޠިލުކޮށް، އެކަން ދެ ފަރާތަށް 

 އެްނމެ  ވީ  ނުވަތަ ވަުގތުން ިނމުމާއެކު، އަޑުއެހުންތައް ޝަރީޢަތުގެ މައްސަލައެއްގެ  ޢާއިލީ (ހ) .76 ޙުކުމްކުރުން

 ކުރަންވާނެއެވެ. ޙުކުމް މައްސަލައިގެ  އެ އަވަހަކަށް
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  ޙުުކމް  ނުކުރާނަަމ، ޙުކުމް  ވަގުތުން  ނިުމމާއެކު އަޑުއެހުންތައް މައްސަލައެއްގެ  (ށ)  

  ޚަޞްމުންނަށް  ައޑުއެހުުމގައި ފަހު އެންމެ  ޝަރީޢަތުގެ ތާރީޚެއް، ކުރާނެ

 ތާރީޚެއް ޙުކުމްކުރާނެ އަޑުއެހުމުގައި ފަހު ޝަރީޢަތުގެ ނުވަތަ އަންގަންވާނެއެވެ.

 ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ބާއްވާތާ އަޑުއެހުން  އެ  ނެތްނަމަ، ކަނޑައެޅެން 

  ޚަޞްމުންނަށް ކަނޑަައޅައި، ތާރީޚެއް ޙުކުމްކުރާނެ މައްސަލައިގެ

 އަންގަންވާނެއެވެ.ލިޔުމުން 

  އަޑުއެހުން  ފަހު ޝަރީޢަތުގެ ތާރީޚަކީ، ކަނޑަައޅާ ދަށުން ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި (ނ)  

  ތާރީޚެއް ފަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން ބާއްވާ

 ވެގެންނުވާނެއެވެ. ކަމުގައި

 އަސްލު، އެ ޙުކުމުގެ  އިއްވުމަށްފަހު ޙުކުމް  މެިޖސްޓްރޭޓް މަޖިީލހުގައި ޙުކުމްކުރުމުގެ (ރ)  

 ދޭންވާނެއެވެ. ޚަޞްމުންނަށް ވަގުތުން

 ޙުކުމެއްގައި

 ފުރިހަމަވާންޖެހޭ

 ކަންކަން  މައިގަނޑު

 ކަންކަން  އަންނަނިވި ޙުުކމުގައި ކުރާ ކަނޑައަޅައި  ގޮތެއް މައްސަލައަކާމެދު  (ހ) .77

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ؛އޮތުން ބަޔާންކޮށްފައި މަޤާމު  އަދި ސޮއި  ނަމާއި މެިޖސްޓްރޭޓްގެ އިއްވި ޙުކުމް އެ .1  

 ؛އޮތުން ބަޔާންކޮށްފައި ތާރީޚު ޙުކުމްކުރި .2   

 ؛އޮތުން ޖަހާފައި ސިއްކަ ކޯޓުގެ .3   

 ޙުކުމް ެއފަދައިން ކަމުގައިނުވާނަމަ، ތާރީޚު ޙުކުމްކުރި ތާރީޚަކީ ކުރެވޭޛުތަންފީ ޙުކުމް .4   

 ؛އޮތުން ފައިނައިހިމަ ތާރީޚެއް ކުރެވޭނެޛުތަންފީ

 އޮތުން. ބަޔާންކޮށްފައި ސަބަބުތައް ރުޖޫޢަވި މެިޖސްޓްރޭޓް ޙުކުމަށް .5   

 ޙުކުމުގައި ލުތައްފުސީތަ  ބަޔާންކުރާ ނަންބަރުގައި ވަނަ) 5( ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ފައިވާނަމަ،ދައިއުފައް ސުވާލު  ގޮތާމެދު ހިނގި ކަމެއް ވަކި ގައިއިމަްއސަލަ ހިމަނާއިރު،

 ކަމަކަށް  ކޮންމެ  އެއިން ފައިވާނަމަ،ދައިއުފައް ސުވާލު  ޤާނޫނީ  ވަކިވަކި އެކަންކަމާގުޅޭ  އަދި

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ފައިޅައިކަނޑައަ ގޮތެއް

 ކަމަކާމެދު ކޮންމެ

 ނިންމުން ނިންމާ

 ބަޔާންކުރުން 

 ކުރުމުގައި، ޙުކުމް ަމއްސަލައިގެ ިހމެނޭަނމަ، ކަންކަން ގިނަ ަކމަކަށްވުރެ އެއް މައްސަލައެއްގައި، .78

 ނިންުމމަކަށް ކޮންމެ އެއިން ައދި، އޮންނަންވާނެއެވެ. ފައިޅައިކަނޑައަ ގޮތެއް ކަމަކަށް ކޮންމެ އެއިން

  އޮންނަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި ސަބަބު ވާސިލުވި  މެޖިސްޓްރޭޓް
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 ލިޔުމުގެ  ޙުކުމުގައިވާ

 މަޢުލޫމާތުގެ ނުވަތަ

  ކުށް

 އިޞްލާޙުކުރުމުގެ

 އިޖުރާއަތު 

 ކުށެއް  މަޢުޫލމާތުގެ ނުވަތަ  ކުށެއް ލިޔުމުގެ  ޙުކުމެއްގައި  ކޮށްފައިވާ ކޯޓުން (ހ) .79

 އެދި  އެކަމަށް  ޚަޞްމަކު ނުވަތަ  އިސްނަގައިގެން  އަމިއްލައަށް  ކޯޓުން  އެކުލެވިގެންވާނަމަ،

 ހުށަހަޅާ  ޚަޞްމަކު އެގޮތުން، އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ. ޙުުކމް މައްސަލައިގެ ހުށަހެޅުމުން،

ބައިތަކާއި އެ ޙުުކމަށް ގެްނނަންޖެހޭކަމަްށ ފެންަނ  އެކުލެވޭ  މައްސަލަ  ހުށަހެޅުމުގައި

 ލާޙުތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.އިޞް

 ބަލައިގަނެވޭ ކޯޓަށް ހުށަހެުޅމަކީ  ހުށަހަޅާ ޚަޞްމަކު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޙުކުމެއް (ށ)  

 ހުށަހެޅުމެއްަނމަ، ަފއިވާޅައިހުށަހަ އޮވެގެން  ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ  ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއްނަމަ 

  ޚަޞްމަށް އަނެއް ކޯުޓންގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ޚަޞްމު ައނެއް ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމަކާ އެ

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ހުށަހެޅުން އެ

 ނަތީޖާ  ޤާނޫނީ ޙުކުމުގެ އެ  ަކމުގައިވީނަމަވެްސ، ހުށަހެޅުނު އެދި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޙުކުމް (ނ)  

 ނުދާނެއެވެ. ފަސްވެގެންނެއް ކުރުންޛުތަންފީ ޙުކުމް އެ ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ކުށް އިމްލާ ޙުކުމުގަިއވާ ކޮށްފައިވާ ކޯޓުން އޮތްނަމަެވސް، އެހެން (ށ) މާއްދާގެ މި (ރ)  

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ޯހދާކަށް ބަހެއް ޚަޞްމުންގެ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި ކުށް ހިސާބުކުރުމުގެ

 ނިްނމުމަކީ  ނިންމާ ކޯޓުން ހުށަހެޅުމަކާމެދު ހުށަހަޅާ އެދި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޙުކުމެއް (ބ)  

 ނޫނެވެ. ނިންމުމެއް  އުފެއްދޭނެ ސުވާލު  އެކަމާމެދު

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. ޚަޞްމުްނނަށް އެންމެހައި ޙުކުމް، އިޞްލާޙުކުރެވޭ (ޅ)  

            ޢަމަލުކުރަންވާނީ، ވެސް  އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ރިޕޯޓު ނިމުނުގޮތުގެ ޝަރީޢަތް (ކ)  

 އެއްގޮތަށެވެ. ިއޖުރާއަތާ މާއްދާގައިވާ މި

އިސްތިއުނާފުކުރުމު 

 އިޖުރާއަތު ގެ

 ބަޔާންކޮށްދިނުން 

 

 މައްސަލައިގެ  ކޯޓުން ާހލަތުގައި، ފައިނުވާ ޅައިކަނޑައަ ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ  ތަމްސީލުކުުރމަށް ޚަޞްމަކު .80

 ކަމާއި، ލިބިގެންވާ ޚަޞްމަށް އެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙުކުމް އެ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު،

ކޯޓުން  ޚަޞްމުންނަށް ވަގުތު އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭ ކޯޓާއި، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ

 ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ނިމުނު ޝަރީޢަތް

 ރިޕޯޓު  ގޮތުގެ

 ގޮތުގެ  ނިމުނު ަޝރީޢަތް މައްސަލައެއްގެ  އެ  އަވަހަކަށް އެްނމެ  ވީ ކުރުމަށްފަހު، ޙުކުމް (ހ) .81

 ލަންވާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ ކޯޓުން ރިޕޯޓު،

 ހިަމަނންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ރިޕޯޓުގައި، ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް (ށ)  

 ؛ނަންބަރު ޤަޟިއްޔާ .1   
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 ؛ެއޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ މައްސަަލ ރައްދުވާ ފަރާތާއި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  .2   

 ؛ލުތައްފުސީތަ މައްސަލަގެ .3   

 ޙުކުމަށް ވާޞިލުވިގޮތް؛މައްސަލައިގެ  .4   

 ؛ގޮތް ިނމުނު މައްސަލަ .5   

 ހެކި. ބަޔާންތަކާއި އެންެމހައި ހުށަހެޅުނު  މައްސަލައިގައި .6   

 ފައި ނައިހިމަ ސޮއި ނަމާއި  ގެޓުމެޖިސްޓްރޭ ރިޕޯޓުގައި، ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް (ނ)  

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ގިނަވެގެން  އެދިއްޖެނަމަ ޚަޞްމަކު މައްސަލައިގެ އެދި  ރިޕޯޓަށް ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް (ރ)  

  ވާލުކުރަންވާނެއެވެ.ހަ ޓުރިޕޯ ތެރޭގައި ހުގެދުވަ 14

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދޫކުރާނަމަ، ރިޕޯޓުގައި ހިމެޭނ  (ބ)  

(އެކެއް) ރުފިޔާގެ  1/-ފައިވާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް ދައިޞަފްޙާތައް ފިޔަވައި، ކޮޕީ ހަ

ޝަރީޢަތް ނިމުުނ ގޮތުގެ ރިޯޕޓު އެއް ފަހަރަށްވުރެ  އަދި ނަަގންވާނެއެވެ.  މަގުން  ފީ

         ގިނަ ފަހަރަށް ދޫކުރާނަމަ، ރިޕޯޓާއި ރިޕޯޓާއެކު ދޫކުރާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށް 

 ންވާނެއެވެ.(އެކެއް) ރުފިޔާގެ މަގުން ފީ ނަގަ 1/- )ފައިވާ ކޮންމެ ޞަފްޙާއަކަށްދައިކޮޕީ ހަ(

 ޚުލާޞާއެއް، ރިޕޯޓުގެ ގޮތުގެ ނިމުނު ޝަރީޢަތް އޮތްނަމަވެސް، އެހެން (ރ) މާއްދާގެ މި )ޅ(  

 ވާލުކުރަންާވނެއެވެ.ހަ ދުވަހު ޚަޞްމުންނާ ޙުކުމްކުރާ  މައްސަލައިގައި

 ރުގައިހާޒި ޣައިރު

 ޙުކުމްކުރުން

 ތިރީގައި ،މަްއސަލަތަކުގައި އިތުރުނ ޢާިއލީލަތްތަކުގެ ހާބައިގައި ބަޔާންކުރާ  މި ުއސޫލުގެ ހަވަނަ .82

 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް ބާރު ނިްނމުމުގެ  ގައިހިން މައްސަލަ  ރުގައިހާޒި ޣައިރު ލަތްތަކުގައިހާ މިވާ

މައްސަލައެއް ބަލަްނ ފެށުމަށްފަހު ނުވަތަ މައްސަލައެްއ ހިންގުމަށްޓަކައި  .1   

ރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި، އެ މީހާ ވީ ަތނެއް ނޭނގޭނަަމ ހާޒި

ރުގައި މައްސަަލ ހާޒި ނުވަތަ އެ މީހަކުވީ ރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ކަމަށްވާނަމަ، ޣައިރު 

ކޯޓުގެ  ނުވަތަކޯޓުގެ ވެބްސައިްޓ  ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެ މީހާ ހޯދުމަށް

އިން ނުވަތަ ޓީވީން ނުވަތަ އެ ޫނންވެސް ޚަބަރު ފަތުރާ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ ޑުނޯޓިސް ބޯ

ލަތަކުން އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އިޢުލާނުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ސީވަ

ރުުވމަށް އެންގުނީކަމަްށ ބަލައި، ެއ މީހާގެ ޣައިުރ ހާޒިރުނުވެއްޖެަނމަ، ކޯޓަށް ހާޒި

 ނިްނމުން. ލައިރުގައި މައްަސލަ ބަހާޒި
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މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހު މައްސަލައިެގ ޙުކުމްކުރުމަށްޓަކައި،   .2   

އޭނާެގ  ،ރު ނުވެއްޖެނަމަހާޒިރެއްނެތި ކޯޓަށް އުޒުމަޤުބޫލު  ،ރުވުމަށް އެންގުމުންހާޒި

 ރުގައި މައްސަލައިެގ ޙުކުމް އިއްވުން.ހާޒިޣައިރު 

ދެ ޤަޟިއްޔާ އެކީ 

 ޙުކުމްކުރުން

ދެ ޤަޟިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ދެ މައްސަލައެްއ  ،ލަތްތަކުގައިހާއަންނަނިވި  (ހ) .83

 އެކުއެކީގައެވެ. ، ދެ ޤަޟިއްޔާ އެއްކޮށް ،ނުވަތަ ދެ މައްސަލައެއް ބަލައި ޙުުކމްކުރަންވާނީ

ދެ މައްސަލައިގައި ނުވަތަ ދެ މައްސަލައިގައިވެސް ހިމެނޭ ސުާވލަކީ އެއް ސުވާލެްއ  .1   

  ؛ކަމަށް ވުން

 ،އެއް ޤަޟިއްޔާގައި ކުރާ ޙުކުމުން އަނެއް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ައސަރުކުރާނެނަމަ .2   

 ނުވަތަ އެއް މައްސަަލ ނިުމމުން ައނެއް މަްއސަލަވެސް ނިމޭެނ ކަަމށް ވުން. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުގައި މައްަސލަ ހުށަހަޅާ ނުަވތަ މައްސަލަ ރައްދުާވ  (ށ)  

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ނާކަށްރުހުން އޮންފަރާތުގެ 

ގުޅުންހުރި ދެ 

 ޤަޟިއްޔާ

ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާއެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަޟިއްޔާއަކީ ކޯޓުގެ ނަޒަރުގަިއ ގުުޅްނހުރި ދެ  .84

ދެ ޤަޟިއްޔާ ބަލާނޭ ތަރުތީބު  ،ޝާމިލުވާ ދެ ޤަޟިއްޔާ ކަމުގައިވާނަމައެއް ޚަޞްމުން 

 ކަނޑައެޅުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 މައްސަލަތަކުގެ

 ރީރަޖިސްޓަ

 ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ،ަރޖިސްޓަރީއެއް މައްސަލަތަކުގެ ށް ހުށަހެޅޭކޯޓަ .85

 ކުރުން ޛު ސާދަވަނަ ބައި: ޙުކުމް ތަންފީ 

 ޤައުމުތަކުގެ ބޭރު

 ޙުކުމްތައް

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ކުރުންޛުތަންފީ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގޮތުެގަމތިން ގައިވާއުސޫލު މި  ޙުކުމެއް، ކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގައި ބޭރު (ހ) .86

 ނުވަތަ  ބަލައިގަންނަން ޙުކުމެއް އެފަދަ އަދި ކުރެވޭނެއެވެ.ޛުތަންފީ ބަލައިގަނެ

 ބަޔާންކުރާ އިއުސޫލުގަ މި ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން އެހެން ކުރެވޭނީއިއުތިރާޒު ކުރަންޛުތަންފީ

 ބިނާކޮށެވެ. މައްޗަށް ސަބަބުތަކުގެ

 އެދި ކުރަންޛުތަންފީ ބަލައިގަނެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްގައި ބޭރު (ށ)  

 ނުބެލޭނެއެވެ. މައުޫޟޢީގޮތުން ކޯޓެއްގައި އެއްެވސް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައެއް  ހުށަހަޅާ

 ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރާ ބާބުގައި މި ހަމައެކަނި ބެލެވޭނީ މައްސަލައެއްގައި އެފަދަ

 ކަންތައްތަކެވެ. ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން ތަޠުބީޤުކުރުމަށްޓަކައި
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        ޙުކުމަކީ  އެ، ބަލައިަގނެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމެއް  ގައި ކޮށްފައިވާޤައުމެއް ބޭރު (ނ)  

 ޙުކުމް  އެ އަދި ޙުކުމެއްނަމަެއވެ. ހިނގާ  ބާރު  ޤައުމުގައި  ހުށަެހޅުނު މައްަސލަ އެ

 ޙުކުމަކަށް ކުރެވޭނެޛުތަންފީ  ޤައުމުގައި އެ ޙުކުމަކީ އެ ކުރެވޭނީ،ޛުތަންފީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ވާނަމައެވެ.

 ޙުކުމަކީ  ޤައުމެއްގެ ޭބރު ފުރިހަމަާވނަމަ، ޝަރުޠެއް ތެރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ އަންނަނިވި )ރ(  

 ޙުކުމެކެވެ. ކުރެވޭނެޛުތަންފީ ބަލައިގަނެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ބަލައިގަތުމަށާއި ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮށްފައިވާ ދެކޮޅަށް ފަރާތަކާ އެ .1   

 ކޯޓުގައި  ޤައުމެއްގެ އެ މީހާއަކީ، ރައްދުވާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ކުރުމަށްޛުތަންފީ

   މީހަކަށްވެފައި  ދިރިއުޅޭ  ގޮތެއްގައި މު ން އާ ޤައުމެއްގައި  އެ ހިނގިއިރު  މައްސަލަ 

 ؛ޚަޞްމަކަށް ވުން މައްސަލައިގެ  އެ

 ބަލައިގަތުމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ ދެކޮޅަށް އެ ފަރާތަކާ .2   

 މައްސަލަ  ރަްއދު މީހާއަީކ، ރައްދުވާ ހުށަހެޅުން  ހުށަހަޅާ ކުރުމަށްޛުތަންފީ

 ؛މީާހ ކަމަށް ވުން ހުށަހެޅި  މަްއސަލަ ބިނާވި މައްޗަށް އެ ޙުކުމް  ނުހިމެނޭގޮތުން،

 ފަރާތުން މައްސަލަ ރަްއދުވާ ދިޔައިރު، ހިނަގމުން މަްއސަލަ ކުރެވުނު ޙުކުމް .3   

 ؛އެއްބަސްވެފައިވުން ބަހުން ޞަރީޙަ ށްޞައިޚްތިޞާ ކޯޓުގެ ހުށަހެުޅނު މައްސަލަ

 ފަރާތުން މައްސަަލ ރަްއދުވާ ހިންގުމާމެދު އިޚްތިޞާޞް ނުވަތަ މެދުސާއިޚްތިޞާ .4   

 ކާމިޔާބުނުވާނެ  ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ ޤައުމުގެ  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ  ކީއިއުތިރާޒަ ކުރާ

 ޤައުުމގެ  ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ  ފިޔަވައި، އޮތް ހާލަތުގައި އެނގެން އްކަންއިއުތިރާޒެ

 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އޮތް ކުރުމަށްއިއުތިރާޒު މެދުޞާއިޚްތިޞާ  ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ

 ފަރާތުން މައްސަލަ ރަްއދުވާ ކޯޓުގައި ހުށަެހޅުނު މައްސަލަ ނުކޮށް،އިއުތިރާޒު

 ދެއްކުން. ވާހަކަ މައުޟޫޢަށް މައްސަލައިގެ

 ޙުކުމް

 ކުރުންޛުތަންފީ

ގުޅޭގޮތުން  ކުރުމާޛުވާ ވަގުތީ ައމުރު ތަްނފީހިނގަމުންދާ މަްއސަލައަކާ ގުޅިެގން ނެރެފައި (ހ) .87

 ވެ.ެމޖިސްޓްރޭޓެއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަާޅނީ އެ މައްސަލައެްއ ބަލާ 

ޯކޓުން އިސްވެ ޙުކުްމ  ،ޚަރަދު ނުދައްކާނަމަ ސާބިތު ޚަރަދެއް އޮވެ ކޯޓަށް އެ (ށ)  

 ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިްނ ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ. ޛުތަންފީ

 އެފަދަ ފާަހގަކޮށް، ޙުކުމްތައް ކުރަންޖެހޭޛުތަންފީ މަތިން  އިސްނެގުމުގެ  ކޯޓުގެ .1   

 ކަށަވަރުކުރުން. ކުރަމުންދޭތޯޛުތަންފީ ޙުކުމްތައް
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 ބެލުން. ފަހަރު (އެކެއް) 1 މައްސަލަ ކުރުމުގެޛުތަންފީ ޙުކުމް އިސްވެ ކޯޓުން .2   

 ބެލޭީނ، މައްސަލައެއް އެފަދަ ދެން  ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ  މަތިން  އިސްނެގުމުގެ  ކޯޓުގެ (ނ)  

 ކޮށްދިނުންޛުތަންފީ ޙުކުމެއް އެ ފަރާތުން ލިބެންވާ ޙައްޤު ޢަމަލުނުކޮށްގެން އެއްގޮތަށް ޙުކުމާ

 ހުށަހެޅުުމންނެވެ. ކޯޓަށް މައްސަލައެއްގޮތުގައި ވަކި އެދި

 އަމިއްލަ  ފަރާތުގެ ކުރަންޖެހޭ ޛުތަންފީ ޙުކުމް އެ، ޙުކުމެއް ހިނގާ ބާރު ޛީތަންފީ (ރ)  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ގައި،ހާލަތު ހަދާ ދެކޮޅު އޭނާ ކުރުމަށްޛުތަންފީ  އިޚްތިޔާރުގައި

 އެޅުމުގެ  ފިޔަވަޅެއް ފެންނަ  ކޯޓަށް ވަގުތަކަށް އެ ފިޔަވަޅުތަކުން ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތައް

 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރު

 މުސާރައިން  އޭނާގެ ، އުޅޭމީހެްއނަމަ ަވޒީފާއެއްގައި މީހާއަކީ ދޭންޖެހޭ ޚަރަދު .1   

 އޮފީހަށް  އަާދކުރާ ވަޒީފާ އެ މީހާ ޖަމާކުރުމަށް ފައިސާ ކޯޓަށް ކެނޑުމަށްފަހު

 ައމުރުކުރުން. އަންގައި ތަނަށް މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ވެސް ޢަމަލުކުުރމުން މަތިން ގޮތުގެ ަނންބަރުގައިވާވަނަ  1 މި މާއްދާގެ .2   

 ނުލިބޭނަމަ، ފައިސާ  ކޯޓަށް ސަބަބުން ނުުވމުގެ މީހަކަށް އުޅޭ ވަޒީފާއެއްގައި

  ފަހަރު ދެވަނަ މުއްދަތަށް، މަސްދުވަހުގެ (އެކެއް) 1 ފަހަރު ފުރަތަމަ

 ގޭގައި  ފަރާތް ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު ސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްމަސްދުވަ (ދޭއް) 2

 އަމުރުކުރުން. ބަންދުކުރުމަށް

 ކޯޓަށް ޢަމަލުކުުރުމންވެސް މަތިން ގޮތުގެ ަނންބަރުގައިވާވަނަ  2 މާއްދާގެމި  .3   

 ޚަރަދު  މުއްދަތަކަށް ދިގު ނޫން މަސްދުވަހަށްވުރެ (ދޭއް) 2 ނުލިބޭނަމަ ފައިސާ

 އަމުރުކުރުން. ޖަލަށްލުމަށް ފަރާތް ދައްކަންޖެހޭ

 ހިފެހެއްޓުމަށް ޕާސްޕޯޓު ނުދެވޭގޮތަށް ބޭރަށް ރާްއޖެއިން ނެތި ހުއްދަ ކޯޓުގެ .4   

 އަމުރުކުރުން.

 އެކައުންޓްތައް  ޗެކްކޮށް ލައި ބަ އެކައުންޓް ބޭންކް ފަރާތުގެ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު .5   

 ފްރީޒްކުރުން.

 ުއނިކުރުމަށްފަހު، ފައިސާއިން ހުރި އެކައުންޓުގައި ފަރާތުގެ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު .6   

 އަމުރުކުރުްނ. ބޭންކަށް ޖަމާކުުރމަށް ކޯޓަށް މިންވަރެއް  އަންގާ ކޯޓުން

      ،ދޫކޮށްފައިވާނަމަ ކުއްޔަށް މުދަލެއް އެއްވެސް ފަރާތުގެ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު .7   

 ެނގުން. ކޯޓަށް ކުލި ލިބޭ ކުއްޔަށްދީގެން އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް
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 ނުވަތަ ކުއްޔަށްދީ، ފަރާތަކަށް އެހެން  މުދަލެއް  ފަރާތުގެ ދައްކަންޖެހޭ ޚަރަދު .8   

 ރަހުނުކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތްކޮށް ނުވަތަ ،ކައިވިއް ނުވަތަ ހިބަކޮށްދީ

 ބަލައި ުނވަތަ ބަލަމުންދަނިކޮށް ކޯޓުން  މައްސަލަ ޚަރަދުގެ ސާބިތު

 ބާޠިލުކުރުން. މުޢާމަލާތެއް އެ، ނިމުނުފަހުންކަމަށްވާނަމަ

 އަމުރުކުރުން. ކުރުމަށްޛުތަންފީ ޙުކުމް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  .9   

 ޝާއިޢުކުރުން. މުކޮށްއާން މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ނުދައްކާ ފައިސާ ޚަރަދަށް ސާބިތު .10   

 ފަރާތާއި  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ  މައްސަލައެއްގައި  ފައިވާ ޅައިހުށަހަ އެދި ކުރުމަށްޛުތަންފީ ކުމްޙު (ބ)  

 އެއްބަސްވި  ފަރާތުން ދެ އެއްބަސްވެއްޖެަނމަ، ވަކިގޮތަކަށް ފަރާތުން މައްސަަލ ރައްދުވާ

 ލިބިގެންވެއެވެ. ކޯަޓށް ބާރު ނިންުމމުގެ މައްސަލަ  އަންގައި، ކުރުމަށް ޢަމަލު ގޮތަކަށް

 ޖަލަށް  ނުވަތަ މީހަކު ބަންދުކޮށްފައިވާ ނުދައްކައިގެން ފައިސާ ދަށުން ގެއުސޫލު މި )ޅ(  

 ޖަލުން  ނުވަތަ ަބންދުން މީހަކު އެ ދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މީހަކު ލެވިފައިވާ

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.  ދޫކޮށްލުމަށް

  ހުށަހެޅުުމން، މައްސަލަ އެދި ކުރުމަށްޛުތަންފީ ޙުކުމް ނުދައްކައިގެން ޚަރަދު )ކ(  

 މައްަސލަ  އެ  އަލުން  ކޮށްފައިވާނަމަ، ޙުކުމެއް  ކަނޑައަޅައި  ވަކިގޮތެއް  މަްއސަލައިގައި އެ

 ޙުކުމް  ކޮށްފައިވާ ކުރުމަށްޓަކައިޛުތަންފީ ޙުުކމް ހުށަހެޅޭީނ، އެދި ކުރުމަށްޛުތަންފީ ޙުކުމް

 ފާއިތުވެފައިވާނަމައެވެ. މަސްދުވަސް (ތިނެއް) 3 ފެށިގެން ތާރީޚުން ކުރި

ކުރުން ލާިޒމުވާ ފަރާތުގެ އަމިއްަލ ޛުތަންފީއެ ޙުކުމް  ،ޙުކުމެއް ނުހިމެނޭ ދަދެއްއަ ފައިސާގެ )އ(  

ކުރާނީ ޛުތަންފީކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ ޙުކުމް ކޯޓު މެދުެވރިކޮށް ޛުތަންފީ އިޚްތިޔާރުގައި 

 މަތިންނެވެ. ގޮތުގެ އަންނަނިވި

 ،ކުރާނީޛުއެ ޙުކުމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ތަންފީ ،ޙުކުމެއް ނުހިމެނޭ ދަދެއްއަ ފައިސާގެ .1   

 ކުރަންޖެހޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކޮށްގެންނެވެ.ޛުޙުކުމް ތަންފީ

 ދަދެއް ކަމުގައިއަ  ވަކި ފައިވާޅައިކަނޑައަ ޖޫިރމަނާއަކީ ކަނޑައަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ މި .2   

 ކޮންމެ  ޙުކުމުގެ ނުކުރާޛުތަންފީ ނުވަތަ ދަދެއް ކަމުގައިއަ އިތުރުވަމުންދާ ނުވަތަ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާއެއްގެ  ހިނގާ ބަޔަކަށް

 ނިންމި  ޖޫރިަމާނކުރުމަށް ހިނގަން ފަށާނީ، ޖޫރިަމނާ ކަނޑައަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ މި .3   

 އެވެ.ގަރައްދުކުރުމަށްފަހު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަށްޛުޙުުކމް ތަންފީ ނިންމުން
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 އިލްތިޒާމު  މައިގަނޑު ިހމެނޭ ޙުކުމެއްގައި ނުހިމެނޭ ދަދެއްއަ ފައިސާގެ .4   

 ދަދު އަ ޖޫރިމަނާގެ، ފެނިއްޖެަނމަ ކޯޓަށް ކަމުގައި  މުސްތަޙީލު ކަމެއް  ކުރުމަކީޛުތަންފީ

 ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް

 ފައިާސގެ  ނުދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ކަނޑައަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ މި .5   

 ފައިވާ ޅައިަކނޑައަ ިމ މާއްދާގައި ކުރުމަށްޛުތަންފީ ޙުކުމެއް ހިމެނޭ ދަދެއްއަ

 ހޯދިދާނެއެވެ. ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ  އެ ދަށުން އިޖުރާއަތުގެ

  ބަލައި، ަކމުގައި ކެނޑުން  ޙުރުމަތް ކޯޓުގެ ޢަމަލުނުކުރުމަކީ އެއްގޮތަށް ޙުކުމާ .6   

 މައްޗަށް  ދަރަނިވެރިޔާގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ކަމަށް އެ

 ނާޅައެވެ. ހުރަހެއް މާއްދާ މި ކަނޑައެޅުމަކަށް

 އަމުުރކުރެވިދާނެއެވެ. ތަންފީޒުކުރުމަށް ޙުކުމް  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް .7   

 ފަނަރަވަނަ ބައި: އެހެނިހެން ކަންކަން 

ޝަރީޢަތްކުރެވޭ 

 ބަސް 

  .ކޯޓުތަކުގައި ހިންގާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރެވޭނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ (ހ) .88

ބިދޭސީ ބަސްބަހުން ހުންަނ  ،މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސްމި  (ށ) 

ބަޔާންތަކާއި ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަށް ބިދޭސީ 

 ބަސްބަހުން ހުންަނ ބަޔާންތަކާއި ލިޔެކިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުަޖމާ ކޯަޓށް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން 

 އަންގައިފިނަމަ އެ ލިޔުމެއްެގ ދިވެހި ތަރުޖަާމ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ބިދޭސީއެއްގެ ހެކިބަސް  (ނ)  

އިނގިރޭސިބަހުން ނެގުމަށް ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ހެކިބަހުގެ ބަޔާނެއް ނުވަތަ 

 ނާޅައެވެ.  ހުރަހެއް  އުސޫލުއެފިޑެވިޓެއް ހުށަހެޅުމަށް ިމ 

ައޑުއިވުމާިއ ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަޙުރޫމްވެފައިާވ  ،ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ ޚަޞްމުންނާއި (ރ)  

 ަކމެކެވެ.ނެ ޚަޞްމުން، ތަރުޖަމާނަުކ ހޯދުމަކީ އެ ޚަޞްމަުކ އަމިއްލައަށް ކުރަްނޖެހޭ

ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދައްކަން ނޭނގޭ ބިދޭސީއެއްގެ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަިއ  (ބ)  

      ފައިވާނަމަ، ތަރުަޖމާކުރުމުެގ އިްނތިޒާމު ަހމަޖަްއސާީނ ޅައިނެގުމަށް ޚަޞްމަުކ ހުށަހަ

 އެ ހެއްކަކު ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ބިދޭސީ ބަހަކުން ކޯޓު  (ޅ)  

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.  އުޫސލުއަމުރެއް ނެރުމަށް މި 
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ރުމަތް ޙުކޯޓުގެ 

 ކެނޑުން 

ުކމެ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ހިނަގމުންދަނިކޮށް ކޯޓުގެ އިުޒނައެއްނެތި، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނު .89

ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް މީހަކު ހިންގަިއފިނަމަ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ  ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ިނޒާމާ

މިނަށް ބަލައި، މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެަނމަ، އެަކމުގެ ކުޑަބޮޑު

          ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫިރމަނާކުރުން، ނުވަތަ (ދިހަހާސް) -/10,000

(އެކެއް) މަސްދުވަހަށް  1(ފަނަރަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން، ނުވަތަ  15

 މެިޖސްޓްރޭޓަށްބަލާ  ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުމުގެ ބާރު މައްސަލަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ

 ނަހަމަގޮތުގައި

 ބޭނުންކުރުން 

 ބޭނުންކުރުމުގެ ނަަހަމގޮތުގައި ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ ބަލަމުންދާ ކޯޓުން (ހ) .90

 ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ހިނގާތާ ޢަމަލު އެ  ހިނގައިފިނަމަ، ޢަމަލެއް

 އެޅިދާނެއެވެ. ފިޔަވަޅު ދެކޮޅަށް ފަރާތާ ހިންގި  ޢަމަލު އެ  އިސްނެުގމުގައި އަމިއްލަ

ސަބަބެއް ނުވަތަ  ،ތެރޭގައި ޢަމަލުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ނަހަމަގޮތުގައި ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ (ށ)  

 އެހެން ބޭނުމެއް ނެތި ކުރާ ޢަމަލުތައް ނުވަތަ ވަގުތު ބޭކާރުކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ނެތި ހައްދެއް ވަކި  އަދި ހިމެނެއެވެ. ޢަމަލުތައް ހިންގާ އުނދަގޫވާގޮތަށް މީހުންނަށް

 އިޖުރާއަތު  ގޮތަކަށް ގެއްލުންވާނެފަދަ ފަރާތަކަށް އެހެން  ނެތި  ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

 މަޝްވަރާ  މު ންއާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ހުރަސްެއޅުމަށް ފަށްސާއިން ބޭނުންކުރުމާއި،

 ފަދަ ހަނިކުރުން މިނިވަންކަން ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށް އެހެން ކުރުމުގައި

 ަކމަށް  ޢަމަލުތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ނަހަމަގޮތުގައި  ނިޒާމު  ޝަރީޢަތުގެ ވެސް ޢަމަލުތަކަކީ

 ބެލެވޭނެއެވެ.

 ނަަހމަގޮތުގައި ނިޒާމު  ޝަރީޢަތުގެ ހުށަހެޅުމަކީ  ފައިވާ ޅައިހުށަހަ ޚަޞްމަކު އެއް (ނ)  

 އެކަށީގެންވާ  ކޯޓުގައި ޚަޞްމަކު  އަނެއް  ބެލިދާނެކަމަށް ގޮތުގައި  ޢަމަލެއްގެ  ބޭނުންކުރުމުގެ

 ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ ނެތި ހައްދެއް ހުށަހެޅުމަކީ އެ ބަޔާންކޮށްދީފިނަމަ، މިންވަރަށް

 ޤާނޫނުން  ހުށަހަޅަން އް ހުށަހެޅުމެ އެފަދަ ޫނންކަމާއި، ހުށަހެޅުމެއް ފައިވާޅައިހުށަހަ ނެތި

 ފަރާތުންނެވެ. ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން  ޖެޭހނީ އުފުލަން  ޒިންމާ  ސާބިތުކުރުމުގެ ތަންދޭކަން

 ހެއްކަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އަނގަބަހުން ދިފާޢެއް ހުށަހެޅުމަކާއި އެފަދަ

 ނިންމަންވާނެއެވެ. ގޮތެއް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް

 ކަމަށް ޭބނުންކޮށްފައިވާ ނަހަމަގޮތުގައި  ނިޒާމު  ޝަރީޢަތުގެ ހުށަެހޅުމުގައި  ހުށަހެޅުމެއް (ރ)  

 ކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރު ބާޠިލުކުުރމުގެ  ހުށަހެޅުމެއް އެފަދަ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ފެނިއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް ކަމަށް  ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަހަމަގޮތުގައި  ނިޒާމު ޝަރީޢަތުގެ (ބ)  

 އެޅިދާނެއެވެ. ފިޔަވަޅެއް ތެރެއިން ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަންނަނިވި

 ޝަރުޠުތަކެއް ވަކި  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް އަަޅންޖެހޭ  އިތުރަށް ުގޅިގެން ހުށަހެޅުމާ .1   

 ؛ކަނޑައެޅުން

 ގެންދާނެކަމުގެ  ރަނގަޅަށް ކަންކަން ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ޚަޞްމުގެ ކަމާގުޅޭ .2   

 ހޯދުން. ޔަޤީންކަން

 ނެތް އަސާސެއް

 މައްސަލަ

 ހުށަހެޅުން

 ކޯޓަށް ހުއްޓުވުމަށް

 ބާރު  ލިބިގެންވާ

 ޚަޞްމަކު  ހުށަހެޅުން ގިނަ  ހުށަހެޅުމަށްވުރެ  ދެ  ނެތް އަސާސެއް  އެކަށީގެންވާ (ހ) .91

 ކޯޓަށް ގޮތުން ހުއްޓުވުމުގެ ހުށަހެޅުން   މައްަސލަ ނެތް އަސާސެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

 ނެރެވިދާނެއެވެ. އަމުރެއް ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ އެ ކޯޓަށް ދަށުން ބާރުގެ ލިބިދޭ

 އަންނަނިވި  ކުރާއިރު، ައމުރެއް ކޯޓުން ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި (ށ) 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޝަރުޠެއް ތެރެއިން ޝަރުޠުތަކުގެ

 ހޯދުމަކާ ުހއްދަ ގެޓުމެިޖސްޓްރޭ ފައިވަނީޅައިހުށަހަ ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި  ކުރިން .1   

 ޝަރީޢަތުގައި  މެނުވީ ލިބިގެން ހުއްދަ މެިޖސްޓްރޭޓެއްގެ އެ، ކަމުގައި ވާނަމަ ނުލައި

 މަނާކުރުން. ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅުމެއް އިތުރު

 ހޯދައިގެން  ހުްއދަ ގެޓުެމޖިސްޓްރޭ ފައިވަނީޅައިހުށަހަ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ކުރިން .2   

 ބާިޠލުކުރުން. ނުވަތަ އެންގުން އިޞްލާޙުކުރަން ހުށަހެޅުން  އެ، ކަމުގައިވާނަމަ

 ހުށަހެޅުން  ހުށަހެޅި ކުރިން ޚަޞްމަކު ކޮށްފައިވާ ައމުރެއް ކޯޓުން ދަށުން މާއްދާގެ މި (ނ)  

 އަމުރު  އަދި  ަކމުގަިއވާނަމަ، ނުލައި ހޯދުމަކާ  ހުއްދަ ގެޓުމެިޖސްޓްރޭ ފައިވަނީޅައިހުށަހަ

 އަމުރެއް  އިތުރު ހުށަހަޅައިފިަނމަ، ހުށަހެޅުމެއް އިތުރު ޝަރީޢަތުގައި ފަހުން ނެރުނު

 ދިނުމަކާ ފުރުޞަތެއް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަމަށް ޚަޞްމަށް އަނެއް  އަދި ނުލައި، ނެރުމަކާ

 ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ. ށްމެޖިސްޓްރޭޓަ ވަގުތުން ހުށަހެޅުން  އެ ނުލައި،

ތަކުރާރުކޮށް އެއްވެސް ައސާސެްއ  ،ގުޅިެގން ައމުރަކާ ނެރޭ ކޯޓުން ދަށުން މާއްދާގެ  މި (ރ)  

ނެތް އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެުޅމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ، އެފަދަ ހުށަހެޅުމެްއ 

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ. 

 ނިންމުން  އެ ެއއްގޮތަށް އިޖުރާއަތާ މު ންއާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގައި، ހާލަތުއަދި އެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ. ޚަޞްމަށް އެ ޙައްޤު އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ
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 މާއްދާގެ  މި ޚަޞްމަކަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި ދެކޮޅަށް ޚަޞްމަކާ އެ (ބ)  

 ދިނުމާއެކު، ކޯޓަށް ،ނޯޓިސް  ކަމުގެ އެ އެދެވޭނީ، ހުއްދައަށް ކޯޓުގެ ދަށުން ގެ )ރ(

 އަންގާ  ކޯޓުން އެގޮތުން، ފަހުގައެވެ. އެންގުމަށް އެކަން ޚަޞްމަށް އަނެއް ކޯޓުން

 ޠަބީޢަތް ަމއްސަލައިގެ ސަބަބުތަކާއި، އެދުނު ހުއްދައަށް ކޯޓުގެ  އެންގުމުގައި

 ދޭންވާނެއެވެ. ފުރުޞަތެއް ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެކަމަށް ބަޔާންކުރުމާއެކު،

 ގައި  (ބ) މާއްދާގެ މި ،އެދެންވާނީ ހުއްދައަށް ކޯޓުގެ ދަށުން ގެ )ރ( މާއްދާގެ މި (ޅ)  

 އެފަދަ ލިޔުމުންނެވެ. ޖަވާބާއެކު، ދިން ޚަޞްމު އަނެއް ނޯޓިހަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ުނލައެވެ. ބޭއްވުމަކާ އަޑުއެހުމެއް  ިނންމާނީ  ގޮތެއް ކޯޓުން ހުށަހެޅުމަކާމެދު

 ގުޅިގެން  ޝަރީޢަތާ ނެރުނު  އަމުރު  އެ  ،ހިނގާނީ އަމުރެއް  ނެރޭ  ދަށުން މާއްދާގެ މި (ކ)  

 އަމުރު  އެ އަމުރު، އެ ހިނދަކު، ނުކުރާހައި އަމުރު ގޮތަކަށް އެހެން ކޯޓުން އެކަންޏެވެ.

 އާއި  )ނ( މާއްދާގެ މި އަމުރުގައި އަދި ދެމިއޮންނާނެއެވެ. މުއްދަތަށް ޝަރީޢަތުގެ ނެރެނު

ކަން  ެމޖިސްޓްރޭޓަކަށް ކޮން ހުށަހަޅަންވީ އެދި ހުއްދައަށް ކޯޓުގެ ދަށުން ގެ )ރ(

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ޤާނޫނުން މުއްދަތު

 ފައިވާޅައިކަނޑައަ

މައްސަލަތަކާގުޅޭ 

 ދެވޭނެ ގޮތުން

 އިސްތިސްނާ 

ފައިވާ ދައިދަށުން ހަޢާއިލީ މައްސަލަތަކުެގ ތެރެއިން އެހެްނ ޤާނޫނަކުްނ ނުވަތަ ާޤނޫނެއްގެ  .92

ފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަަވއި އެހެން މަްއސަލަތަކުގައި ޅައިގަވާއިދަކުން މުއްދަތު ކަނޑައަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނީ ިމ އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ިއޖުރާއަތާއި މުއްދަތަށެވެ.

 ހުށަހެޅޭ ޝަރީޢަތަށް

 ލިޔުމެއް

 ސިއްރުކުރުމަށް

 އެދުން 

 ޝަރީޢަތް ލިޔުމެއް ހުށަހެޅޭ ޝަރީޢަތަށް ިހނދަކު، ކަނޑަނާޅާހައި ގޮތަކަށް ނޫން އެ ކޯޓުން (ހ) .93

 ލިބިގެންވެއެވެ. ޚަޞްުމންނަށް ފުރުޞަތު ބެލުމުގެ  ވެސް  ވަގުތެއްގައި ކޮްނމެ  ހިނގަމުންދާ

  ކަމަށް  ިލބިދޭންނުޖެހޭ ބެލުމަށް ޚަޞްމުން ބަޔާން ފަރާތުގެ ހެކިބަސްދޭ )ށ( 

 އެދެވިދާނެއެވެ. ކޯޓުގައި ވެސް ފަރާތަކަށް ކޮންމެ  އެދި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް

ކަމަްށ  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔުމެއް ޚަޞްމުްނ ބެލުމަށް ލިބިޭދން ނުޖެހޭ  )ނ(  

ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެިދ އަންނަނިިވ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން ސަަބބެއް އޮތް ކަމަްށ ބުެނ 

 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.

 ؛ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ފުސާއިން ޢަދުލު .1   

 ؛މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި މުންއާ .2   
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 ލިޔުމުަގއި  އެ ބަޔާނަކަށް ވެފައި، ޚަބީރެއްގެ ދާއިރާގެ ޞިއްޙީ ލިޔުމަކީ އެ .3   

 ؛ހިެމނިފައިވުން މަޢުލޫމާތު ހައްސާސީ

 ؛ިހމެނިފައިވުން މަޢުލޫމާތު ސިއްރު  އެ ލިޔުމުގައި .4   

 ޙައްޤުތައް ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ތެރިކުރެވިފައިވާކައުރައް .5   

 ތެރިކުރުމަށްޓަކައި.ކައުރައް

 ދޭއިރު، ފުރުޞަތު ބެުލަމށް ލިޔުމެއް ހުށަހެޅޭ ޝަރީޢަތަށް ހިނދެއްގައި، ފެނިއްޖެ ކޯޓަށް )ރ(  

 އެންގިދާނެއެވެ. ހާމަނުުކރުމަށް ޢިބާރާތްތަކެއް ނުވަތަ ޒުތަކެއްފުލަ ވަކި ިހމެނޭ  ލިޔުމުގައި އެ

 ލިޔެކިޔުން

 ތައްޔާރުކުރުން

 ނޫން  އެ ކޯޓުން ތައްޔާރުކުރުުމގައި، ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކޯޓަށް ދަށުން ގެއުސޫލު މި (ހ) .94

 ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް  ،ހިނދަކުފައިނުވާހައި ގައިއަން ގޮތަކަށް

 ޚަޞްމަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.އެ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާ 

 ހުއްދަނެތި ، ލިޔެިކޔުންތަކާއި ހުްނނަ ނޭނގޭގޮތަށް ކިޔަން  އެއްޗެއް ހުރި ލިޔެފައި (ށ)  

 ކޯޓަށް  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނޫންެވސް އެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 މާއްދާއިން  މި އިޚްތިޔާރަކަށް ލިބިދޭ ކޯޓަށް ބަލައިނުގަތުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެ

 ނާންނާނެއެވެ. ހަނިކަމެއް  އެއްވެސް

 ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ، އޮތުން ސޮއިކޮށްފައި ލިޔުމެއްގައި  މާއްދާއަކުން އެއްވެސް ގެ ލުސޫއު މި (ނ)  

 ގޮތަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ނޫންވެސް އެ ނުވަތަބޭނުންކޮށްގެން  އްކޮމްޕިއުޓަރެ

 ފުދޭނެއެވެ.އެ ސޮއި  ބޭނުމަށްޓަކައި ބުނެވިދިޔަ ސޮއިކޮށްފައިވާނަމަ،

ކޯޓުގެ 

ލިޔުންތަކުގައި 

 ޖެހުން  ސިއްކަ

 ޖަހަންވާނެއެވެ. ިސއްކަ ކޯޓުން ލިޔުމުގައި  އެ، ކުރިން ދޫކުރުމުގެ ލިޔުންތައް އަންނަނިވި (ހ) .95

 ؛ޙުކުމް .1  

 ؛ޚުލާޞާ ރިޕޯޓު ނިމުނުގޮތުގެ ޝަރީޢަތް .2   

 ؛ރިޕޯޓު ނިމުނުގޮތުގެ ޝަރީޢަތް .3   

 އެހެން  ނޫން  ރާ ލާިޒމުކު ކޯޓަށް ޖެުހމަށް ސިއްކަ ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން  ޤާނޫނަކުން .4   

 ލިޔުމެއް. ކޮންމެ

 ލިޔުމެއްގައި  ވެސް ގޮތަަކށް ނޫން އެ ނުވަތަ އިންޛަރީޢާ ވަސީލަތެއްގެ އިލެކްޓްރޯނިކް (ށ)  

 ޖެހިދާނެއެވެ. ސިއްކަ ކޯޓުން
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 ގޮތުގައި ހެކީގެ ނުލައި ހުށަހެޅުމަކާ ހެއްކެއް އިތުރު ލިޔުމެއް ފައިވާހައިޖަ ސިއްކަ ކޯޓުގެ (ނ)  

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ކޯޓަށް

ަކނޑައަޅައި، ކޯޓުތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކުގައި  ބޭނުންކުރުމަށް ުގޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ (ހ) .96 ފޯމުތައް

 ބޭނުންކުެރވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުމުގައި  މައްސަލައެއް  އެ ފޯމުތައް އާންމުކޮށްފައިވާ

  ކޯޓަށް ގެންނަންޖެހިއްޖެަނމަ، ބަދަލެއް ފޯމަށް ލަތެއްގައިހާ އުފެދޭ ގުޅިގެން ކަމަކާ ވަކި (ށ)  

 ގެނެވިދާނެއެވެ. ބަދަލެއް އެ

 ކޯޓަށް ލަތެއްގައި،ހާ ކޮށްފައިނުވާ ނުޢައްޔަ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚަޞްމަކު (ނ)  

 އެހީތެރިކަން  ޚަޞްމުންނަށް ކޯޓުން ފުރުމަށް ފޯމުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

 ދެވިދާނެއެވެ. ފޯރުކޮށް

 ގެލުއީމެއި 

 އިންޛަރީޢާ

 ލިޔުންތައް

 ހުށަހެޅުމާއި

 ކުރުން ތުމުޢާމަލާ

 ފޯމު ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ކުރުމުގަާއއި،ތުމުޢާމަލާ ޚަޞްމުންނާ ކޯޓުން ގުޅިެގން މައްސަލައަކާ .97

 މައްަސލައާގުޅޭ  ފޮނުވުމާއި، ލިޔެކިޔުންތައް ނޫންެވސް އެ ފޮނުވަންޖެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއި،

ކޯޓުތަކުން  މުއީމެއިްލ މެދުވެރިކޮށް ޮފނުވޭނެ އިންތިޒާ  ،ފޮނުވުމުގައި ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި

 ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

 ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް

 ކޯޓުން ހުށަހެޅުމާއި

 ކުރަންޖެހޭ

 ތައްތުމުޢާމަލާ

 ކުރުން

 ލިޔެކިޔުންތައް  ވެސް  ނޫން  އެ  ލިޔެކިޔުމާއި  ތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ތަކާއިމައްސަލަހުށަހަޅާ  ކޯޓަށް (ހ) .98

 ގޮތަކަށެވެ. ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ އަންނަނިވި  ހުށަހަޅާނީ،

 ؛ހުށަހެޅުން ކޯޓަށް ސީދާ .1

 ؛ހުށަހެޅުން މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް .2

 އެގޮތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާނަމަ، އް ލެޕޯޓަ ވަކި ހުށަހެޅުމަށް  ފޯމު މައްސަލަ  .3

 .ހުށަހެޅުން

 ގައި  (ހ) މާއްދާގެ  މި  ލިޔެކިޔުން  ނޫންވެސް  އެ  ފޮނުވަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  މައްސަަލ ފޯމާއި (ށ)  

 އިންތިޒާމުތައް، ހަމަޖަްއަސންޖެހޭ  ފޮނުވުމަށްޓަކައި ގޮތަކަށް ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ ބަޔާންކުރާ

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ޤާއިމުކޮށްފައި ކޯޓުތަކުގައި

 މައްސަލައިގެ  ކޯޓުން ގުޅިގެން  މައްސަލައަކާ  ނުވަތަ މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ ކޯޓަށް (ނ)  

 ފެށިގެން ނަންބަރުން ވަނަ) 1( ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި ކުރުމުގައި،ތުމުޢާމަލާ ޚަޞްމުންނާ

 މެދުވެރިކޮށް ަވސީލަތްތައް ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުތަކުގައި ހުރި  ނިޔަލަށް ނަންބަރުގެ  ވަނަ) 3(

 ކުރެވިދާނެއެވެ. މުޢާމަލާތްތައް އެ
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 ޚަޞްމުންގެ  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ގޮތަކަށް އެހެން ކަނޑައެޅިގެން އުސޫލުގައި މި (ރ)  

 ގައި  (ހ) މާއްދާގެ  މި  ހުށަެހޅުންތައް، ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ކޯޓަށް ފަރާތުން

 ގެ އުސޫލު މި ފޮނުވުމުން، ނުވަތަ ހުށަހެޅުމުން ގޮތަކަށް ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބަލަންވާނެއެވެ. ކަމުގައި ފުރިހަމަކުރެވުނީ  އިޖުރާއަތެއް އެ ބޭނުމަށް

އިލެކްޓްރޯނިކް 

ވަސީލަތް 

މެދުވެރިކޮށް 

 ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 

ރުުވމުެގ އަމުުރ ހާޒިއިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މައްސަަލ ހުށަހެުޅމާއި، ކޯޓަށް  .99

          ،ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި އަދި އެހެނިެހން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާނީ، ފޮނުވުމާއި

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ވާ ފައިޅައިމި އުސޫލުގަިއ ކަނޑައަ

 ޢާއިލީ ، ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ގޮތަކަށް އެެހން ކަނޑައެޅިގެން ގައިއުސޫލު މި (ހ) .100 ގުނުން  މުއްދަތު

 ،ގުނަންޖެހިްއޖެނަމަ މުއްދަތު  ކުުރމުގައި ކަމެއް އެއްވެސް  އާއިބެލުމުގަ މައްސަލަތައް

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަންނަނިވި  ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 ކުރުމަށް ކަެމއް ވަކި ތެރޭގައި ދުވަސްތަކެއްގެ ވަކި  ކަނޑައެޅުމުގައި، މުއްދަތެއް .1

 ދުވަހެއް  ނިމޭ ދުވަހާއި ފެށޭ މުއްދަތު އެ ގުނުމުގައި، މުއްދަތު އެ ބުނެފައިވާނަމަ،

 ނުހިމެނުން؛ 

 ، ހިމެނޭނަމަ  ދުވަހެއް ބަންދު ރަސްމީ  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ ގުނުމުގައި މުއްދަތު .2

 ގުނުމުގަިއ ނުހިމެުނން؛ވަހެއް އެ މުއްދަތު އެ ބަންދު ދު

 ނުވަތަ އަމުރެްއގައި ކޯޓު ނުވަތަ ޙުކުމެއްގައި ކޯޓު ނުވަތަ އުސޫލުގައި، މި .3

 ކުރުމަށް  ކަމެއް  ވަކި  ެއންގުމެއްގައި  އެނޫންެވސް ނެރެފައިވާ ކޯޓަކުން

 ދުވަހަކާ  ބަްނދު ރަސްމީ ދިމާވަނީ ދުވަސް ނިމޭ މުއްދަތު ފައިވާޅައިކަނޑައަ

 ރަސްމީ  ފެށޭ ަމސައްކަތް ކޯޓުގެ އަވަހަށް އެްނމެ ދެން ކަމުގައިވާނަމަ،

 ކަމުގައި  ކުރެުވނީ އެކަމެއް  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ އެ  ކުރުމުްނ، އެކަން ދުވަހެއްގައި

 ބެލުން؛

 ޙުކުމެއް  މެނުީވ، ގައިހާލަތު އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ޢާއިލާއާބެހޭ .4

 ެއންގުމެއްގައި  ޫނންވެސް އެ ނެރެފައިވާ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އަމުރެއް ކޯޓު ނުވަތަ

 މަހަށް ަކމަށް ބެލުން. ީމލާދީ ވާލާދެނީ،ހަ އެ ވާލާދީފައިވާނަމަ،ހަ މަހަކަށް

 ނިންުމމެއްގައި، ވެސް ނޫން އެ ނުވަތަ އަމުރެއްގައި ނުވަތަ ޙުކުމެއްގައި ކުރާ ކޯޓަކުން (ށ)  

 ހަމަވާ  މުއްދަތު އެ ބަޔާންކުރާނަމަ، ކުރުމަށް  ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި  ކަމެއް ވަކި

  އެއީ އަދި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ނިންމުމުގައި  އެ ކޯޓުގެ ތާރީޚުން މީލާދީ ތާރީޚު،
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______________________ 

 

 ވަގުތެއް  އެ  ކަމުަގއިވާނަމަ، ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭކަމެއް  ކުރިން ވަގުތެއްގެ ވަކި ތާރީޚުގެ އެ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ވެސް

  ބަޔާންކުރާނަމަ، ލިުޔެމއްގައި އެއްވެސް  ތާރީޚެއް ފައިވާޅައިކަނޑައަ  ކުރުމަށް  ކަމެއް  ވަކި (ނ)  

 ތާރީޚުންނެވެ. މީލާދީ ބަޔާންކުރަންވާނީ ތާރީޚު އެ ލިޔުމެއްގައި އެ

ކޯޓުތަކުގެ 

 ރަޖިސްޓްރަރ

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރގެ  ،މި އުސޫލުެގ ބޭނުމަށް "ކޯޓުގެ ަރޖިސްޓްރަރ" ަކމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ .101

މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ރަޖިސްޓްރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

ރަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ޓްފަރާތް ނެތް ހާލަތެއްގައި ރަޖިސް

 ވެސް ހިމެޭނ ގޮތަށެވެ.

 އުސޫލު

 އިސްލާޙުކުރުން 

މި އުސޫލަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބާރު  .102

 ށެވެ. ނަލިބިގެންވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ުޖޑީޝަލް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަ

 އުސޫލަށް

 ފެށުން ޢަމަލުކުރަން

 

ގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ޓުެގޒެލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ސޫިމ އު ،މި އުސޫލަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާނީ .103

 ފެށިގެންނެވެ.
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