
c 

  
  

  ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދު
  
ގެ) 1(ވަނަ މާއްދާގެ  115މިއީ، ޤާނޫނު އަސާސީގެ       .1  

ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގެ" ،މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ. ހައިކޯޓާބެހޭ ގަވާއިދެވެ

  .އެވެ" ގަވާއިދު
  

މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ      .2  
ހިނދެއްގައި މެނުވީ، އަންނަނިވި ބަސްތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ
މާނަކުރެވޭނީ، ތިރީގައި އޭގެ މާނަ ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ

  .މަތިންނެވެ
  

ގެ މާނަ އަކީ، މާލޭގެ ނުވަތަ ރާއްޖެތެރޭގެ" އިސްތިއުނާފް"  )1(      
ޤަޞިއްޔާއެއް ހައިކޯޓުން އަލުންކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ 
  .ބަލައިދިނުން އެދުމެވެ

  
ގެ މާނަ އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ" އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު"  )2(      

ހައިކޯޓުގެ އެންމެ އިސްފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި
  .ހުންނަ ފަނޑިޔާރެވެ

  
ގެ މާނަ އަކީ، ހައިކޯޓުގައި ތިބޭ" ފަނޑިޔާރު"  )3(      

  .ފަނޑިޔާރުންކުރެ ފަނޑިޔާރެކެވެ
  

ގެ މާނަ އަކީ، ހައިކޯޓު ފިޔަވައި މާލެ އާއި" ދަށު ކޯޓު"  )4(      
  .ރާއްޖެތެރޭގައި ދެންހުރި ކޯޓްތަކެވެ



ގެ މާނަ އަކީ، ޤަޞިއްޔާގައި ދަޢްވާކުރާ" ކަމާބެހޭ ފަރާތް"  )5(      
އެ ޤަޞިއްޔާގައި ޙުކުމް ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތާއި، ފަރާތާއި،

ަކނޑައެޅޭގޮތަކުން، ސީދާ އެފަރާތަކަށް އެޙުކުމުގެ އަސަރު
  . ފޯރާ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ

  
ވަނަ 30ގެ މާނަ އަކީ، މިގަވާއިދުގެ "މައްސަލަ"  )6(      

ވަނަ މާއްދާގައިވާ 31މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ނުވަތަ 
ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާގޮތުގެ މަތިން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން 

  .ކަންކަމެވެ
  

ފައިސާގެ އަދަދެއް، ނުވަތަ، ގެ މާނަ އަކީ" ކަފާލާތު"  )7(      
  .ޖާމިނުވާނެ މީހެކެވެ

  
ނަމަވެސް. މާލޭގައެވެ އިކޯޓު އާދަވެގެން ހިނގަމުންދާނީހަ      .3  

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ލަފާގެމަތިން ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެހެންތަނެއްގައިވެސް

  .ހައިކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހިންގިދާނެއެވެ
  

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ،ހައިކޯޓު އެކުލެވިގެންވާނީ      .4  
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ

  .މައްޗަށެވެ
  

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް،      .5  
އެމީހެއްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވޭނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ހުވާގައިވާ ) މ(ގެ ޖަދުވަލުގެ ކުރިމަތީގައި ޤާނޫނުއަސާސީ
  .ކުރުމުންނެވެ

  
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން    )ހ(  .6  

  .ކަމެއްގައިއުޅޭ މީހަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ
  



  .ހައިކޯޓް ފިޔަވައި ސަރުކާރު އޮފީހެއްގެ އިދާރީ ވަޒީފާއެއް  )1(      
  

ތަނެއްގައިޝަރީޢަތްކުރާ އެހެން އެއްވެސް ކޯޓެއް ނުވަތަ   )2(      
  .ޤާޟީކަން

  
ފަރާތުން ވިޔަސް ލަތުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަދައު  )3(      

  .ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތުކުރާ މީހެއްގެ ވަޒީފާ
  

ޚާއްޞަރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނުވަތަ   )4(      
  .މަޖީލީހުގެ މެންބަރުކަން

  
ނުވަތަ ނުސީދާ،ހައިކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ސީދާ     )ށ(    

އެއްވެސް ފައިސާއެއް، ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް، ނުވަތަ
އަގަކާނުލާ ލިބޭ ޚިދުމަތެއް، އެމީހާގެ އޮފީހުގެ ގޮތުންކުރާ
އަމަލަކާ ގުޅިގެން، ނުވަތަ ހިންގާ ކަމަކާ ުގޅިގެން،

މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ. ގަބޫލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
އިނާމުފަދަ ތަކެއްޗެއްއި ފަރާތުންލިބޭ މުސާރައާއި ޚަރަދާ

  .ނުހިމެނެއެވެ
  

އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭހައިކޯޓުގެ   )1(    .7  
ޤަޞިއްޔާއަކާ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން، ކަމާބެހޭ
ފަރާތަކާ، ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކުން ފޮނުވާމިހަކާ އަމިއްލަ

  .ގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
  

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެސް  )2(      
ޤަޞިއްޔަކާ ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން، ހައިކޯޓުން
ބޭރުގައި ވާހަކަދައްކައި ޚިޔާލުބަދަލުކޮށް ހެދުމަކީ

ނަމަަވެސް ގަވާއިދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ. މަނާކަމެކެވެ
ވަތަމަޝްވާރާކުރަންޖެހޭ ޤަޞިއްޔާތަކާއި ނު

މައްސަލަތަކާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ކުރާމަޝްވަރާއާއި،



ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ހައިކޯޓުން ބޭރުގައި،
ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި، އެހެން މީހަކު
ބައިވެރިނުކޮށް، ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޞިއްޔާއަކާ

ކެވޭ ވާހަކަ މީގެތެރެއަކުނުވަތަ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ދެ
  .ނުހިމެނެއެވެ

  
ހައިކޯޓުން ބަލާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ      .8  

  .ޤަޞިއްޔާތަކެވެ
  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 9މިގަވާއިދުގެ  )1(      
އެކިފަރާތްފަރާތުން އަލުން ބަލައިދިނުން އެދި ހުށަހަޅާ

  .ޤަޞިއްޔާތައް
  

ގައިވާ ގޮތުގެ) 2(ވަނަ މާއްދާގެ  115 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )2(      
މަތިން، ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
ހައިކޯޓުން ބެލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ
ޤަޞިއްޔާތައް، މިފަދަ ޤަޞިއްޔާތައް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ
އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި

މިފަދަ. އްޔާ ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެރައީސުލްޖުމްހޫރި
ޤަޞިއްޔާތައްވެސް ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ރަސްމީ

  .ލިޔުމަކުންނެވެ
  

ދަށުކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް  )3(      
ފެނިގެން އެކަން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދައުލަތުން

  .ހުށަހަހަޅާ ޤަޞިއްޔާތައް
  

ނިންމާފައިވާ ޤަޞިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން،ހައިކޯޓުން   )4(      
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން 26މިގަވާއިދުގެ 

  .ބަލަންޖެހޭ ޤަޞިއްޔާތައް
  



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު އުފެދުމުގެ ކުރީގައި އިސްތިއުނާފު  )5(      
ކޮމިޓީން ބަލާފައިވާ ޤަޞިއްޔާއެއް ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ

ބަލުން ހައިކޯޓުން އަލުންމައްޗަށް ބަލާއިރު 
  .ފެންނަ ޤަޞިއްޔާތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

  
އެއްވެސް ޤަޞިއްޔާއެއްގައި، ދަށުކޯޓަކުން ކުރާ ހުކުމަކުން  )1(    .9  

ނުވަތަ އަމުރަކުން، ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް
ލިބިއްޖެކަމަށް އިޙްސާސްކުރެވިގެން، އެކަން

އެފަރާތަކުން އެކަން ހައިކޯޓަށްއިސްތުިއނާފުކުރާނަމަ، 
  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  
ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން)1(މިމާއްދާގެ  )2(      

ޤަޞިއްޔާއަކީ، މާލޭގެ ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ
90ޤަޞިއްޔާއެއްނަމަ، އެޤަޞިއްޔާއެއްގައި ޙުކުމްކުރިތާ 

އަދި ރާއްޖެތެރޭގެ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ ޤަޞިއްޔާއެއްނަމަ،

ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 180އެޤަޞިއްޔާއެއްގައި ޙުކުމްކުރިތާ 
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ޤަޞިއްޔާއެއް  )3(      

ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ހުށަހަޅާނަމަ،
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ދެއްވި ތާރީޚުން

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 90 ފެށިގެން
  

ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު) 2(މި މާއްދާގެ  )4(      
ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއް
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަމެއްގެ އިސްތިއުނާފު ގަބޫލުކުރުމުގެ

  .އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  



ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން، 8ގަވައިދުގެ މި  )1(    .10  
އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދައުލަތް ފިޔަވައި އެހެން
ފަރާތްތަކުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާތައް ހުށަހަޅަންވާނީ،

މިފަދަ. އެކަަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ ފޯމުންނެވެ
.ދަޢުވާއެއްދައުލަތުން ހުށަހަޅަންވާނީ ރަސްމީ ލިޔުމަކުންނެވެ

  
ދައުލަތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން އިސްތިއުނާފަށް  )2(      

ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްވެސް ހުށަހަޅާއިރު، އިސްތިއުނާފު
ރުފިޔާގެ) ފަންސަވީސް( 25/-ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއެކު 
ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ފީއެއް ދައްކަނާްވނެއެވެ

އަންގައިފި ފަރާތަކަށް މި ފީއަށް ފެނިގެން ހައިކޯޓަށް 
  .މާފުކުރެވޭނެއެވެ

  
ކޮންމެ ދަޢުވާއެއްވެސް ހުށަހަޅާއިރު ކުރީގެ ޤަޞިއްޔާ  )3(      

.ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މިލިޔުން ހުށަހެޅިފަރާތަށް އަނބުރާ ރައްދެއް

  .ނުކުރެވޭނެއެވެ
  

ޚިލާފަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާތައް ކާމި މާއްދާގައިވާ ގަވާއިދުތަ  )4(      
  .ހައިކޯޓުން ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

  
އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭ ޤަޞިއްޔާއެއްގައި އެ ޤަޞިއްޔާއެއް  )1(    .11  

ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހަށް މަޤްބޫލު
ޢުޒުރެއްނެތި އިސްތިއުނާފަށް އެދޭ ފަރާތް ނުވަތަ މި

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޭނާގެވަނަ  21ގަވާއިދުގެ 
ބަދަލުގައި ފޮނުވާމީހަކު ހާޒިރުނުވިނަމަ ވަގުތީގޮތުން
އިސްތިއުނާފުގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްލީކަމަށް ބަލައި ދަޢުވާ ފޯމު

  .ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ
  

ވަގުތީ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްލީކަމަށް  )2(      



ބެލިގެން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ ޤަޞިއްޔާއެއް އަލުން
ހުށަހަޅާނަމަ، އެ ޤަޞިއްޔާއެއް ބާތިލުކުރެވުނު ދުވަހުން

މި. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 60ފެށިގެން 
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅިައފިނަމަ، އެދަޢުވާއެއް ދެވަނަ

  .ވެހައިކޯޓަކުން ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެފަހަރަކަށް 
  

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  )3(      
ޞިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހެއްގައިޤަ

ކަނޑައަޅާ އަންގާފައިވާ ގަޑިޔަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ
އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު ހާޒިރުނުވިނަމަ،

ދޫކޮށްލީ ކަމުގައި ބަލައިއިސްތިއުނާފުގެ ދަޢުވާ މުޅިން 
  .ދަޢުވާ ފޯމު ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ

  
ކުރާ މައްސަލައެއްގައި، ނުވަތަދައުލަތުން ދަޢުވާ      .12  

އެއްގައި، އެ މައްސަލައެއްއިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ޤަޞިއްޔާ
ނުވަތަ އެ ޤަޟިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ

ވަނަ 21ދުވަހަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް، ނަުވތަ މިގަވާޢިދުގެ 
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު

21ހާޒިރުވެފައި ދަޢުވަލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ މިގަވާއިދުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގަެމތިން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ

ރުނުވިނަމަ، ދަޢުވާލިބޭމީހަކު މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ހާޒި
ގައިވާ) 1(ވަނަ މާއްދާގެ  18ފަރާތާމެދު މި ގަވާއިދުގެ 

ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް
ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ މައްސަލައެއް، ނުވަތަ. ލިބިގެންވެއެވެ

އެ ޤަޞިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
21ރާތް، ނުވަތަ މިގަވާއިދުގެ ދުވަހަށްވެސް ދަޢުވާކުރާ ފަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާގެ ބަދަލުގައި
ފޮނުވާމީހަކު ހާޒިރުވެފައި، ދަޢުވާލިވޭފަރާތް، ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އޭނާގެ 21މިގަވާއިދުގެ 
ބަދަލުގިައ ފޮނުވާ މީހަކު ޙާޟިރު ނުވިނަމަ، އެފަރާތުގެ



މައްސަލަ ނުވަތަ ޤަޞިއްޔާ ބަލައިޢައިރު ޙާޟިރުގައި 
  .ޙުކުމް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ

  
ހައިކޯޓުގައި ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ހިންގާ ޤަޞިއްޔާތައް  )1(    .13  

.ހިންގަންވާނީ މަދުވެގެން ދެފަނޑިޔާރުން ތިބެގެންނެވެ
ޤަޞިއްޔާތަކުގެ ޙުކުމް ކަނޑައަޅަންވާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ

ދެ ފަނޑިޔާރުން. މަތިންނެވެއަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭގޮތެއްގެ 
ނުވަތަ ތިން ފަނޑިޔާރުން ތިބެގެން ބަލާ ޤަޞިއްޔާއެއްގައި
ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކާމެދު ފަނޑިޔާރުންގެ ނަޒަރު
ތަފާތުވެއެްޖނަމަ، އެނުކުތާއަކާމެދު ހަތަރުވަނަ ފަނޑިޔާރުގެ
ޚިޔާލު ހޯދައި ޙުކުމް ކަނޑައަޅަންވާނީ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބޭ

ޚިޔާލު ހޯދުމުގައި ދެފަރާތް. ވެގޮތެއްގެ މަތިންނެ
ހަމަހަމަވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

  .ބުރަވެފައިވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ
  

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ހާޒިރުގައި ބަލާ ކޮންމެ  )2(      
ޤަޞިއްޔާއެއްގައިވެސް ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި އިސްވެރިއަކީ

ފަނޑިޔާރުނެތި ބަލާ އުއްތަަމަ. އޭނާއެވެ
ޤަޞިއްޔާއެއްގައިނަމަ، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި
އިސްމީހަކަށްވާނީ އެފަހަރަކަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ޤަޞިއްޔާ ފިޔަވައި ހައިކޯޓުން ބަލާ. ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ
އެހެން މައްސަލަތަކުގައިވެސް އިސްމީހަކަށްވާނީ އުއްތަަމަ

  .ހެކެވެފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީ
  

ހައިކޯޓުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޤަޟިއްޔާތަކެއްވެސް      .14  
ނިންމަންވާނީ، އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރްޢީ އުސޫލުތަކާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ

  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ
  

ހައިކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު، އޭނާގެ ރަސްމީ ވާޖިބު      .15  



ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާއި، ޝަރްޢީ އުސޫލުތަކާއަދާކުރުމުގައި، 
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް
ތެދުވެރިކަމާއެކު އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރެވިގެންކުރާ އެއްވެސް
ކަމަކާމެދު އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާއެއް

  .ނުކުރެވޭނެއެވެ
  

ޤަޞިއްޔާތަކާ ބެހިގެންހައިކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި،       .16  
ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން، ޤާނޫނާ
ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ
  

މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކަށް ހައިކޯޓުން ބަލާ      .17  
ޙާޟިރުކުރެވޭ މީހުންނާއި، ޙާޟިރުވެތިބޭ އެންމެން،
ހައިކޯޓުގެ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވެ ޝަރީޢަތުގެ

  .މަޖިލީހަށް ޙުރަުމތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެއެވެ
  

ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި  )1(    .18  
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވާން
އެންގުމުން ހާޒިރުވެފައި ޤަޞިއްޔާ ނިމުމުގެ ކުރިން
ހައިކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފުރައިގެން ހިނގައްޖެނަމަ ނުވަތަ

މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތުގެ
ހައިކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ

ހާނާތްތެރި އަމަލެއްކޮށްފިނަަމަ، މިއިން އަމަލެއްކޮށްފިއި
މިއިން 88، 87، 85މީހަކަށް ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ވަގުތުން އަދަބުދިނުމުގެ ބާރު
  .ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް،  )2(      

ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް
ނުލައި ހައިކޯޓުންކުރާވާކުރާ މީހާ އޭނާގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްދަޢު



ޙުކުމް އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ސަބަބަކާހުރެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުގެ

ން ނިކުމެގެން ހިނގައްެޖނަމަ، އޭނާ ކޮށްފައިވާމަޖިލީހު
ދަޢުވާ އަލުން ނުބެލޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އެ ދަޢުވާ

އަދި ދަޢްވާ ބާޠިލްކުރުމުގެ އިތުރަށް،. ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެމީހަކަށް 85ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

.ވެއެވެވަގުތުން އަދަބު ދިނުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެން
ދަޢްވާލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު
ހައިކޯޓުން ކުރާ ހުކުމް އަޑުނޭހުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ
އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނިކުމެގެން

އެބައެއްގެ ޢައިރުހިނގައްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ ނުވަތަ 
ވަނަ 85ހާޟިރުގައި ޙުކުމްކޮށް، ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ 

އެބަޔަކަށް ވަގުތުންމާއްދާގެ ދަށުން އެމީހަކަށް ނުވަތަ 
  .އަދަބުދިނުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ހައިކޯޓުން ހިންގާ ޤަޞިއްޔާއެއްގައި ދޮގުހެކި ދީފިކަން  )3(      

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ދޮގު ހުވާކޮށްފިކަން
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ އަމަލެއް ކުރިމީހަކަށް
ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ވަގުތުން އަދަބު

  .ދިނުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ހައިކޯޓުން ހިންގާ ޤަޞިއްޔާތަކުގައި ހެކިދޭ މީހުން ހެކިދޭން      .19  
ފަށަންވާނީ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަންނަނިވި

  .ހުވާކުރުމަށްފަހުގައެވެ
  
ގަމުންދާ މި ޤަޞިއްޔާގައިހައިކޯޓުގައި ހިނދިވެހިރާއްޖޭގެ "

އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި،
އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދުބުނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތާ

ގަންދީهللا ޚިލާފަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް މާތް



  ."ހުވާކުރަމެވެ
  

ކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަ"      .20  
އާ އެއްގޮތްވާ" ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ގޮތުގެމަތިން، އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ކޮންމެ
މީހަކަށްވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، ހައިކޯޓުން

ޝަރީޢަތުގެ"ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޞިއްޔާތަކުގައި 
ގެގަބޫލުކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއް މަޖިލީހުގައި ބަދަލު

ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީިހަށް
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަކާލާތު" ހާޒިރުވުމުގެ ގަވާއިދު

  .ކުރެވިދާނެއެވެ
  

މަައްސަލައެއްގައި، ނުވަތަ ވާހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި  )1(    .21  
ޤަޞިއްޔާއެއްގައި ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން
ހާޒިރުނުވެވޭ ފަދަ އުޛުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ހާޒިރުވާން
އަންގާގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން، ލިޔުމަކުން އެކަން ހައިކޯޓަށް

  .އަންގަންވާނެއެވެ
  

ހައިކޯޓަށްހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޞިއްޔާތަކުގައި   )2(      
ހާޒިރުވުމާއި، ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވުމާއި، މިކަންކަމުގައި

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަދަލު"އަމަލުކުރާނީ، 
ގަބޫލުކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ވަކާލާތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ

  .ވެއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެ" ގަވާއިދު
  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއި،  )3(      
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަތަކުން މަގާމެއް ދީފައިވާ ކޮންމެ

ނަމަ،ން ޖެހިއްޖެގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ހިންގަމީހެއް
ދެވޭނީ ކޮންމެހެން ނުގެންގޮސްއެބޭފުޅަކު ޝަރީޢަތަށް ގެން

އްގައި ގަވާއިދުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެޙާލެނުވެއްޖެ 



  .ލިޔެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ އޮފީހަށް
  

ން ބޭރަށްފަރާތުން ކަމަކާ ހަވާލުކޮށް ރަށު ދައުލަތުގެ  )4(      
ފޮނުވާފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެމީހަކު ގެންނަނީ އެމީހަކު ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތަކަށް

  .ލިޔެެގންނެވެ
  

ހައިކޯޓުގައި ހިންގާ ޤަޞިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން، ދައުލަތުގެ      .22  
އަމްނުއަމާންކަން ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އާންމުގޮތެއްގައި

އިތައް އެކުލެވިގެންވާ ޤަޞިއްޔާތަކާފާޅުނުކުރެވޭފަދަ ސިއްރު
ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ ޤަޞިއްޔާތައް ފިޔަވައި،
އެހެންހުރިހާ ޤަޞިއްޔާއެއް ހިންގަންވާނީ އާންމުންނަށް

މިދެބާވަތުންކުރެ ފުރަތަމަ ބުނެވިދިޔަ. ފެންނަ ގޮތެއްގައެވެ
ބާވަތުގެ ޤަޞިއްޔާއެއް ހުށަަހޅާއިރު، ކަމާބެހޭ ފަރާތުން

  .ހައިކޯޓަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ
  

މީހަކު،ދަށުކޯޓަކުން ކުށްވެރިކަމަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވާ       .23  
ން ހިންގާ ޤަޞިއްޔާއެއްގައިނުވަތަ ހައިކޯޓު

ކުށެއްކޮށްފިކަމުގެ ދަޢުވާލިބޭ މީހަކު، ހައިކޯޓުން
ގަބޫލުކުރާފަދަ ކަފާލާތެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓުން
އެމައްސަލައަކާމެދު ނަޒަރު ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ
ޝަރީއަތް ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި، އެމީހަކު ދޫކޮށްފައި

  .ބެހެއުްޓމަކީ، ހައިކޯޓުގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ
  

މަށް ޙުކުމްމާ ޤަޞިއްޔާއެއްގައި މީހަކު މެރުހައިކޯޓުން ނިން      .24  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެކަން ލިޔުމަކުން 

އަދި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ
ފިކަންތަޞްްދީޤްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޙުކުމް

ތަންފީޛެއް ލިޔުމަކުން އެންގުމުން މެނުވީ އެޙުކުމެއް
  .ނުކުރެވޭނެއެވެ



ހައިކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމެއްގައި އަންނަނިވި ދެ ސަބަބުންކުރެ      .25  
ސަބަބެއް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް

ތެރޭގައިދުވަހުގެ  60ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ހުކުމްކުރާތާ 
މާސްކުރުމުގެއެޙުކުމާމެދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިލްތި

  .ލިބިގެންވެއެވެ ޙައްޤު އެފަރާތަކަށް
  

ހައިކޯޓުން އެ ޤަޞިއްޔާ ބެލިބެލުމުގައި ޝަރުޢީ  )1(      
އުސޫލުތަކާއި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް

  .ގެންދެވިފައިނުވުން
  

ޙުކުމުން އެ ޤަޞިއްޔާގައި އަދްލުއިންޞާފުހައިކޯޓުން ކުޅަ   )2(      
  .ގާއިމުކުރެވޭ ކަމުގައި ނުވުން

  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 25މިގަވާއިދުގެ      .26  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅޭ އިލްތިމާސްތައް
ބެލުމަށްފަހު، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ

ނިމިފައިވާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޤަޞިއްޔާއެއް
ބަލާބެލުމުގައި އެ ޤަޞިއްޔާއެއް ނިފައިވަނީ ރަނަގަޅަކަށް
ނޫންކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

ވެސްހައިކޯޓަށް. ލިޔުމަކުން ހައިކޯޓަށް އެކަން އަންގާނީއެވެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅިގޮތް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ

އްގައިއެ ޤަޞިއްޔާއެ. ނީއެވެޤަޞިއްޔާ އެގޮތަށް ނިންމާ
ފެނުނުގޮތް ހައިކޯޓަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ކޯޓުންނުފެނިއްޖެނަމަ، ނުފެންނަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހައި
ލިޔުމަށްފަހު، ދެން އެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ނިންމާގޮތް އެއީ އެންމެ ޔާޤަޟިއްޔާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
  .ފަހު ނިންމުމެވެ

  
ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޞިއްޔާއެއް ހައިކޯޓުން އަލުން      .27  

ބެލޭނީ، އެ ޤަޞިއްޔާގައި ޙުކުމްކުރެވިފައިވަނީ ޝަރުޢީ



އި، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ގޮތަކަށްއުސޫލުތަކާ
ފެނިއްޖެ މްހޫރިއްޔާއަށް ނުވަތަ ހައިކޯޓަށްކަމަށް ރައީސުލްޖު

ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކުށެއްގެ މައްޗަށް،. ހިނދެއްގައެވެ
ނޫންނަމަ ހިސާބުގެ ކުށެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ޙުކުމް

  .ށް ހައިކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމައެވެކުރެވިފައިވާކަމަ
  

ހައިކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، ޤަޟިއްޔާ ކާމިޔާބުކުޅަ      .28  
ހިނގި ޚަރަދު،ފަރާތުން ޤަޟިއްޔާއާ ބެހިގެން 

ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނޭ އަނެއް ޚަޞްމުގެ ކިބައިން ޤަޟިއްޔާ
ކާމިޔާބުކުޅަ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމީ ހައިކޯޓުގެ އިޚްތިޔާރުގައިވާ

  .ކަމެކެވެ
  

ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމްތަކަށް ދަށުކޯޓުތައް      .29  
އަދި އެއްބާވަތެއްގެ. ތަބާޢަވާންޖެހޭނެއެވެ

ކުމަކާ ޚިލާފަށް،ޙުޤަޟިއްޔާއެއްގައި، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ 
ކުމެއްޙުއެފަދަ އެހެން ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދަށުކޯޓަކުން 

  .ވެނުކުރެވޭނެއެ
  

ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމާމެދު،ދަށުކޯޓަކުން ނިންމާފައިވާ       .30  
ނުވަތަ އެފަދަ ކޯޓަކުން ކުރާ އަމުރަކާމެދު، ކަމާބެހޭ
ފަރާތަކުން ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ސަބަބުތަކެއް
ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެޙުކުމެއް ނުވަތަ ެއ އަމުރެއް
ތަންފީޛުނުކޮށް ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް

މަވެސް، މިގޮތަށް ހައިކޯޓުންނަ. ލިބިގެންވެއެވެ
ޢަމަލުކުރާނީ، އެޙުކުމަކާމެދު ނުވަތަ އެއަމުރަކާމެދު ނަޒަރު
ހިންގުމަށްފަހު، އެކަމެއް ތަންފީޛުނުކޮށް ވަގުތީގޮތުން
ހިފެހެއްޓުން ރަނގަޅުކަމަށް ހައިކޯޓަށް ފެނިއްޖެ

  .ހިނދެއްގައެވެ
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ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާ ފަރާތަކުން، އެ ދަޢުވާއަކާ
ގުޅުމެއްހުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަކި ފަރާތަކުން ވަކިކަމެއް
ކުރުމަަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ހައިކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް

ޓުން ނަޒަރުމަ، އެކަމާމެދު ހައިކޯނެރެދޭން އެދިއްޖެނަ
ހިންގުމަށްފަހު، ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ވަގުތީ

  .އަމުރެއް ނެރުވުމުގެ ބާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

  
 


