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  ގަވާއިދުޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ 
  

  ފުރަތަމަ ބާބު
  ޢާންމު މާއްދާތައް

 
  

  ފުރަތަމަ ބައި
  އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

  
މިއީ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި) ހ(.  1    ތަޢާރުފާއި ނަން

  .ވެ ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް
  .އެވެ" ޖިނާއީ އުިޖރާއަތުގެ ގަވާއިދު"ށް ކިޔާނީ ގަވާއިދަމި ) ށ(
  

މި ގަވާއިދުގައި އެކުލެވިގެންވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ޖިނާއީ.  2    މަޤްޞަދު
 އަދި.ވެއެންމެހައި މައްސަލަތައް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ނިންމުމަށް މަގުތަނަވަސް ކޮށްދިނުމެ

މިގަވާއިދު މާނަކުރަންވާނީ އިޖުރާއީ ދަތިތައް މަދުކުރުމަށާއި، ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޤާނޫނު ހިންގުމަށާއި،
  .އެކަށީގެން ނުވާ ޚަރަދާއި ލަސްވުން ނައްތާލުމަށް މަގު ފަހިކުރެވޭ ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ

  
ށް ގަވާއިދަމި

 އިސްކަންދިނުން
ދު ކޮމިޓީން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިރައްޔިތުންގެ.  3  

ގެ ދަށުން ބާރު ލިބިގެން ހިންގާ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (2008/6ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ، މި ގަވާއިދާ ތަޢާރުޟުވާނަމަ، ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ

  .މަތިންނެވެ
  

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 
  ރީޚްތާ

  . ދުވަހުން ފެށިގެންނެވ2008ެ އޯގަސްޓް 06 ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ގަވާއިދަށް މި . 4  
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އުވާލެވޭ ޤާނޫނު 
  

  .މި މާއްދާވަނީ މި ގަވާއިދުން އުނިކުރެވިފައި  .5  
   

ޖިނާއީ މައްސަލަ 
ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި 
  ދަޢްވާކުރުން

 ދައުލަތުންކުރާ ހުށަހަޅާންވާނީޖިނާއީ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ޝަރީޢަތަށް ީ) ހ(  .6  
  .ދަޢްވާއެއްގެގޮތުގައެވެ

 ތަޙްޤީޤުކުރެވިފައި މިންވަރަށްޖިނާއީ ކޮންމެ މައްސަލައެއް އެކަށީގެންވާ ް) ށ(
  .އޮންނާންވާނެއެވެ

މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ތަޙްޤީޤުކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޖިނާއީ) ނ(
  ..ގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އިދާރާއަކުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤަކަށެވެމައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމު

  .ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވަނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ) ރ(
  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް؛)  1(
އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ވަކި ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމެުގ ބާރު) 2(

  ދޭ ް ފަރާތެއް؛ލިބި
ރައްޔިތުންގެމަޖިލީހުގެ ޤަރާރަކުން ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު) 3(

  .ދޭެވފަރާތެއް
ކޯޓުގެ ހުރުމަތަށް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ މައްސަލަތައް) ބ     (

ރުމަކާ ނުލައި ސީދާ ޝަރީޢަތަށްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ތަޙްޤީޤުކު) ރ(މިމާއްދާގެ 
  . ލިބިގެންވެއެވެށްފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތަ

 
 

  ދެވަނަ ބައި
  ޙައްޤުތައް
  

އެކަށީގެންވާ 
ސަބަބެއް ނެތި 
ބަލައި 
ފާސްނުކުރުމާއި މުދާ 
  ނުހިފެހެއްޓުން

ތަމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތީން މެނުވީ އެއްވެސް މީހަކު ނުވަ) ހ  (.7  
  .  މީހެއެްގ މުދާ ބަލައި ފާސްނުކުރެވުމާއި ނުހިފެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަންމެ ލިބިގެންވެއެވެ

  
ބަލައި ފާސްކުރުމާއި" ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، 2މި ގަވާއިދުގެ ) ށ(

 އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެމަީތންއޮވެގެން ނުވަތަ އެފަދަ އަމުރެއް ނެތިވެސް،" އްޓުމުގެ އަމުރެއްހެހިފެެ
  .މެނުވީ އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ މީހެއްގެ މުދާ ބަލައި ފާސްކޮށް ނުވަތަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ

  
  ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ؛" އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަެމތީން"ގައި ) ށ(މި މާއްދާގެ ) ނ(

ތަ ހިފެހެއްޓީ އެއިންއެމީހަކު ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރީ ނުވަ .1
ކަމެއް ކޮންމެހެން ކުރާންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ޤާއިމް ކުރެވޭނޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް

 ސަރުކާރުން ދެއްކުމާއި؛



3 

އެމީހަކު ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މުދާ ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީ، އަދި .2
އްއެކަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކަންތަ
ދެނެގަތުމަށް ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށް ކޮންމެހެން ކުރާންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ

  .މިންވަރަށްކަމަށް ވާނަމައެވެ
  

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ 
މަތިން މެނުވީ 
ޕާސްޕޯޓު 
  ނުހިފެހެއްޓުން

ޤާނޫނެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ޖިނާއީ) ރ(  
ން އެއްވެސް މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއް ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ރަސްމީކުށަކާ ގުޅިގެ

  . ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވ60ެލިޔުމެއް ހިފަހައްޓަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ 
  
ހިފަހައްޓާފައިވާ މުދާ 
ވެރިފަރާތަށް 
  ރައްދުކުރުން

ށުން މީހެއްގެ މުދަލެއްތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، މިގަވާއިދުގެ ދަ) ބ(  
ހިފަހައްޓައިގެންހުރި، ނުވަތަ ހިފަހައްޓާފައިވާ މުދަލެއް ބެލެހެއްޓުމާ ޙަވާލުވެހުރި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ
އިދާރާއަކުން އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުރިން އެ މުދަލަކާ ޤާނޫނީ

  .ދާ ރައްދުކުރާންވާނެއެވެގޮތުން ޙަވާލުވެހުރި މީހަކަށް އެ މު
  ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް އެ މުދާ ހުށަހަޅަން ޖެހިފައިނުވުން؛ އަދި)  1(
އެ މުދާ ގެންގުޅުމަކީ، އެ މުދާ ރައްދުކުރެވޭ ފަރާތަށް ާ ެ ޤާނޫނީގޮތުން) 2(

  ހުއްދަކަމެއްކަމުގައި ވުން؛ އަދި
 ފަނޑިޔާރު އަމުރުއެ މުދަލަކާމެދު އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް) 3(

  .ކޮށްފައިނުވުން
  

 ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް ު)ހ  (.8    ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
  .މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ

ޙަލާގައި ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ާ ތަޙްޤީޤުގެ މަރު،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި) ށ(
  .ނުދިނުމާއި ި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ް ނުދިނުން ހިމެނެއެވެ

 އެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރި ކުރުން އެއީ،ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު މީހަކު ބޭނުންކޮށްފިނަމަ) ނ(
  .ގައި ބޭނުންކުރެވިދާނޭ އެއްޗެއްނޫނެވެއޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކުށެއް ސާބިތުކުރުމުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތު

  
ވަކީލެއްގެ އެހީ 
ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
  ޙައްޤު

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު) ހ  (.9  
  .އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ލިބިގެންވެއެވެ

ތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާބަންދު ކުރެވުމުން، ނުވަހައްޔަރުކުރެވުމުން ނުވަތަ ) 1(
  . ސުވާލު ކުރެވެމުންދާހިނދުފަރާތަކުން

 މީގެތެރޭގައި ޝަރީޢަތުގެ؛ޝަރީޢަތަށް ތައްޔާރުވުމުގައިޝަރީޢަތުގައްޔާއި ) 2(
މަޖިލީހަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާޟިރާުވ ޙާޟިރުވުމާއި، ޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި

ގައި ފަހުންއަޑުއެހުމާއި، ޝަރްޢީ މަޖިލީހެއްގައި ހެކިބަހުގެ ގޮތު
ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ދޭ ނުވަތަ ރެކޯރޑުކުރެވޭ ބަޔާނެއް ދިނުމާއި، ި ޝަރީޢަތް
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  .ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާއި، ނިޔާ ކަނޑައެޅުމުގެ މަރުޙަލާ ހިމެނެއެވެ
  .މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި އަދި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގައި)  3(
  

އްގެ ތުހުމަތުގައި ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނު ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރެވުނުޖިނާއީ މައްސަލައެ) ށ(
ސުވާލުކުރެވުނު މީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެެ ގޮތުން ނުވަތަނުވަތަ 

ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށް، ނަުވތަ އެއްވެސް
  .އް ދައްކައި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެވާހަކައެ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަކުން  ސުވާލުކުރެވުނު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނު ނުވަތަ) ނ(
ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހަކު، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފިނަމަ، އޭނާގެ

 ކުރެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ އޭނާއާއިނުވަތަ ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުން، ވަކީލުގެ ޙާޟިރުގައި
މެދު އިތުރަށްސުވާލުކުރެވުނު  ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނު ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރެވުނު މައްސަލައާ

  .ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
  ނުވަތަ؛ އޭނާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުން ނުވާކަމަށް ފަހުން ބުނުމުން)  1(
ކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުމުންވެސް ޙާޟިރުވެފައިއޭނާގެ ވަކީލު ޙާޟިރުވުމަށް އެ) 2(

  ނުވުމުން؛ އަދި
އެމައްސަލައިގައި ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަކީ ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ޙާލަތެއްކަމަށް) 3(

ވެފައި އަދި އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ
 އެއިދާރާއެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުރި އެންމެއިދާރާއަކުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްގައިނަަމ

އިސް ވެރިޔަކު ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްނަމަ
 އިންސްޕެކްޓަރެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެސަބްއެސަރވިސްގެ 

ންމެމަޤާމުގައިހުރި މީހަކު ނުވަތަ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒެއްގައި އެއިރެއްގައި އެ
އިސްކޮށް ހުރި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ކަނޑައަޅައި، ވަކީލުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި

  .އިތުރަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން
ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަކުން ސުވާލުކުރެވުނު ނުވަތަ ބަންދުކުރެވުނު ނުވަތަ) ރ(

 ވަކީލަކާއެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށްހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހަކު، އެމީހަކު ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ
މިގޮތުން، އެއް. މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެމީހަކަށް އެފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ
  .ފުރުޞަތަށްވުރެ ގިނަ ފުރުޞަތަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެފުރުޞަތުތައް ވެސް ދޭންވާނެއެވެ

  
ވަކީލަކު ނެތް 
ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ 
  ޙައްޤު

 މި ގަވާއިދުގެ،ދޢުވާލިބޭފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނެތް ޙާލަތުގައި) ބ(  
 ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް،ދަށުން ވަކި ވަގުތެއްގައި ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާއި، އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް

އަދި. ގެންވެއެވެނޯޓިސްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމުން ދޢުވާލިބޭފަރާތް އިސްތިސްނާ ވެ
ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން) ހޯދުންތައް(ދަޢުވާލިބޭ އެފަދަ ފަރާތެއް މި ގަވާއިދުގެ ފަސްވަނަ ބާބު 

ދޢުވާކުރެވިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިދިނުމަށް ލިޔުމަކުން
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އަދި ދަޢުވާލިބޭ.  ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެއެދިފައިނުވި ނަމަވެސް އެފަރާތަށް އެފަދަ މޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ
ފަރާތުން ވަކީލަކު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތަކަށް  އެދިފައި ނުވުމުން، ނުވަތަ ވަކީލަކު ހޯދުމަށް
ނުކުޅެދިފައިވުމުން، ދޢުވާލިބޭމީހާއަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުމެއް

ކުރުމަކަށް، ނުވަަތ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބިދޭހުށަހެޅުމަކަށް، ނުވަތަ ކަމެއްގައި އިއުތިރާޒު
  .އެނޫންވެސް ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ

  
ހެކި ބަލައި، 
ހެކިންނާއި 
ސުވާލުކުރުމުގެ 
  ޙައްޤު

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހައި ހެކި ބަލައި، އަދި މި ގަވާއިދުގެ ހަވަނަ  .10  
)ޖިލީހުގައި ޙާޒިރުވެ ހުރުމާއި ހެކިންނާ ކުރިމަތި ލުންޝަރުޢީ މަ(ވަނަ ބަޔާ 4ބާބުގެ 

ޚިލާފުނުވާގޮތުގެ މަތިން، ދޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ
  .ޙައްޤު ދޢުވާ ލިބޭފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 
ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ 
ބެލުމަށް ކޯޓަށް 
ލަ މައްސަ
  ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

 ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ) ހ  (.11  
މީހަކަށްވެސް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކަށްވެސް އެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ނުވަތަ

ނޫންކަން ބެލުމަށް ެ ޝަރީޢަތަށް ްބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަން ނުވަތަ 
  .އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

 ނުވަތަ ބަންދުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ) ށ(
ތަމިމާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤު ްހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތުން  އެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަ
ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށް، ނުވަަތ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި

  .ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

ސަލައާމެދު ގޮތެއްއެމައް، ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެކޯޓަކުން ލަސްނުކޮށް އެމައްސަލަ ބަލައި
  .ނިންމާންވާނެއެވެ

އެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިހުރީ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިހުރީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން) ރ(
ވަގުތުން އެމީހާ މިނިވަންކުރުމަށް ކޯޓުގެ އަމުރެއް، ނޫންކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި ޙާލަތެއްގައި

މުރެއްކޮށްފި ޙާލަތެއްގައި އެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ނުވަތައަދި ކޯޓުން އެފަދަ އަ. ނެރެންވާނެއެވެ
  .ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ކޯޓުގެ އަމުރު ވަގުތުން ތަންފީޒު ކުރަންވާނެއެވެ

  
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 
ހައްޔަރުކޮށްފައިހުރި 
މީހަކަށް ލިބުނު 
ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު 
  ހޯދުމުގެ ޙައްޤު

  

ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ހުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރީ . 12  
ކޯޓުން ނިންމަވައިފިނަމަ ްއެމީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު އެމީހަކު ބަންދުކުރި ފަރާތުން

  .ްހޯދުމަށް ެޝަރީޢަތަށް ްމައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

 ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް 
ބާޠިލުވުމާ ގުޅިގެން 

 މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް މަޢާފު ލިބިފައިވަނީ، ނުވަތަ. 13  
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ނުވަތަ 
 މަޢާފުކުރެވުނު
މީހަކަށް ލިބުނު 
ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު 
  ހޯދުމުގެ ޙައްޤު

އިސްތިއުނާފުގައި އެޙުކުމް ބާޠިލުވެފައިވަނީ، ޙުކުމްކުރި ފަހުން ހާމަވެފައިވާ ހެއްކަކާ ގުޅިގެން
ކުރެވިފައިވާ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުވުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައިއެޙުކުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ބޭއިންސާފުން 

ވަނީނަމަ، އަދި ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ހެކި ހާމަވެފައި ނުވަނީ ސީދާ އެމީހެއްގެ އިހުމާލުންކަމުގައި
ނުވާނަމަ، އެ މީހަކީ އެ ކުށުން ބަރީއަވެގެންވާ މީހެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށާއި އެމީހަކަށް ލިބުނު

  . ބަދަލު ލިބިދިނުން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވެއެވެގެއްލުމުގެ
  

ކުޑަކުދިންގެ 
  ޙައްޤުތައް

  ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގައި ީޢަމަލުކުރާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ.14  
  .އްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ާޤާނޫނުތަކާ އެ

     
ނަފްސާނީ ނުވަތަ 
ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް 
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ 
  ޙައްޤުތައް

ތަޙްޤީޤު މަރްޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ މަރްޙަލާއެއްގައިވެސް، ބުއްދީގެ) ހ  (.15  
 އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ްއުނިކަމެއް ހުރި، ނުވަތަ ނަފްސާނީ

  .ޢަމަލުކުރާންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ މީހަކާމެދު
އެ މީހަކާ ތަޙްޤީޤުގައި ސުވާލުކޮށް، ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ބަޔާން ނަގައި ނުވަތަ) 1(

އެނޫން ގޮތަކަށްވެސް ތަޙްޤީޤުގައި މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ އެ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން
 އެމީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލުހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ
  .މީހެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ

އެ މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ތުޙުމަތުތަކާއި، ތަޙްޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލުތަކާއި، އެ) 2(
މީހަކު ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އެ

  .ން ޔަޤީންކުރުމަކީ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފާަރތުގެ ޒިންމާއެކެވެމީހަކަށް ވިސްނިފައިވާކަ
އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ބަންދުކުރާނަމަ، އޭނާގެ ނަފްސާނީ އަދި) 3(

އަދި ހައްޔަރުކުރޭެވ ނުވަތަ ބަންދު. ޖިސްމާނީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ
 ލިބިފައިވާ މީހެއް ނަމަކުރެވޭ މީހާއަކީ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް

ެއ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގައި އެ މީހެއްގެ
އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން ކުރުމަށްދަތި ޟަރޫރީ ކަންކަން ކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް
.އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރާ ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ފަރާތަކުން އިންތިޒާމް ކުރާންވާނެއެވެ

ންމެ ޖިނާޢީ އެއްވެސް އިޖްރާޢާތެއް އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށްހަމައެހެ
ހިންގުމުގައި އެމީހެއްގެ ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާލަތާ އެކަށީގެން ނުވާ

އަދި ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ. ބުރައެއް އެމީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
 އަނިޔާއެއް ނުލިބޭނެ ނުވަތަބަންދުގައި ތިބޭ އެހެން މީހުންގެ ކިބައިން އޭނާއަށް

ގޯނާއެއް ނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުކުރުމަކީ އެ މީހަކު ިހައްޔަރުކޮށްފައި
  .ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

ތަޙްޤީޤު މަރްޙަލާގައާއި ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ މަރްޙަލާއެއްގައިވެސް، ލޮލަށް ފެނުމުގައި) ށ(
ފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއްނުވަތަ ކަން
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  .ހުންނަ ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ
އެ މީހަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ ނުވަތަ) 1(

ލިޔަންކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ
ކުރިން، އެމައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ

  .މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާން އޭނާއަށް އިއްވަންވާނެއެވެ
 އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ ނުވަތައެ މީހަކީ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި) 2(

ވާހަކަނުދެއްކޭ މީހެއްނަމަ، އޭނާއާމެދު ކުރެވޭ ތަހުޤީގުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގައި
އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެފަދަ މީހަކާ މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ މީހަކު ވީއެންމެ

  .އަވަސް ފުރަުޞތެއްގައި ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ
ބުއްދީގެ އުނިކަމެއް ހުރި، ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު) ނ(

ގާތުން ބަލާފާސްކުރަންވާނީ، އެ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު
  .ދިފާޢުކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލު މީހެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ

  
ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ 

ނީ ނުވަތަ ނަފްސާ
ޖިސްމާނީގޮތުން 
އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ 
މީހަކާމެދު 
  ޝައްކުކުރެވުން

ނުވަތަ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކީ ކުޑަކުއްޖެއް) ހ  (.16  
ބުއްދިއަށް އުނިކަން ލިބިފައިވާ މީހެއް، ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއް، ނުވަތަ

 ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެލޮލަށް
ބޮޑަށް އުނިކަމެއްހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހެއްކަމަށް، ހައްޔަރުކުރާފަރާތަށް

މަ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހެކިޝައްކުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އެފަރާތަށް އެފަދަ މަޢްލޫމަތެއް ލިބިފައިވާނަ
ނުލިބޭހާހިނދަކު، އެފަދަ މީހަކާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފައެއް ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި

  .ބަލައިގެންނެވެ
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއް ނުވަތަ) ށ(

ސްތަޤިއްލު މީހެއް، ނުވަތަ ބުއްދީގެ އުނިކަމެއް ހުރި،އެކުއްޖެއެްގ މަސްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މު
ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއް، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ
މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލު މީހަކު ޙާޟިރުވުމުން، އެ މީހަކު ޙާޟިރުވުމެުގ މަޤްޞަދަކީ

އަދި. ން ހިނގާ ގޮތް ބަލަން ޙާޟިރުވުން ނޫންކަން އެމީހަކަށް އަންގަންވާނެއެވެހަމައެކަނި ކަ
ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ އެ މީހަކު ޙާޟިރުވުމުގެ މަޤްޞަދުކަން އެމީހަކަށް އަނގަބަހުންނާއި

  .ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ
  އެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ލަފާދިނުން؛ އަދި) 1(
 ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ނުވަތަ އެ މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވެނީ ޢަދްލުވެރި އަދި ޤާނޫނާއެ) 2(

  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުން؛ އަދި
އެ ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ މީހަކު ބުނަން ބޭނުނާްވ ވާހަކައެއް ބުނުމަށް) 3(

އިއެހީތެރިވެދިނުމަށާއި، އެ ކުއްޖާއާ ނުވަތަ އެމީހާއާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގަ
  .އެހީތެރިވެދިނުން
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މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއް ނުވަތަ) ނ(
އެކުއްޖެއްގެ މަސްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލު މީހެއް، ނުވަތަ ބުއްދީގެ އުނިކަމެއް ހުރި،

ގެން ހުންނަ މީހެއް، ނުވަތަ އެމީހެއްގެނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުވެ
މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލު މީހަކު، އެ ކުއްޖަކަށް ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ
ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދަން ބޭނުންވާނެކަމަށް ބުނެފިނަމަ، އެއީ އެ ކުއްޖެއް ނުވަތަ އެ މީހަކު ބުނި

  .ބުނުމެއްކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ
ނުވަތަ ބުއްދިއަށް އުނިކަން ލިބިފައިވާ މީހެއް، ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން، ޑަކުއްޖެއްކު) ރ(

ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، އެ
ތަ އެ މީހަކުގޮތް ނިންމާ ފަރާތަށް އެ ކުއްޖަކު ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ޙާލަތާއި އެ ކުއްޖަކު ނުވަ

ހައްޔަރުގައި ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުން ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި، ޚުދު އެ މީހަކަށް ފެންނަ
  .  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ

  
  

  ތިންވަނަ ބައި
  ބަސް
  

އެއް ކުރިއަށް ގެންދާންވާނީ އަދިޝަރީޢަތުގެ އެންމެހައި މަރްޙަލާ) ހ  (.17    ޢާންމު އުޞޫލު
ނަމަވެސް ދަޢުވާ ލިބޭ މީހަކީ ނުވަތަ. ލިއެކިޔުންތަކާއި ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާންވާނީދިވެހިބަހުންނެވެ

ހެކިބަސްދޭ މީހަކީ ދިވެހިބަހުން ލިއެކިޔަން ނުދަންނަ މީހަކުނަމަ އެފަދަ މީހަކު ދޭ ބަޔާންެއ ނުވަތަ
 ބަހަކުން ީދފައިވާ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްނަމަ އޭގެ ރެކޯޑުހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ ދިވެހި ބަސްނޫން
އަދި އެއްވެސްފަރާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމަކީ. ޝަރީޢަތުން ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ

  .ދިވެހިބަސް ނޫން ަބހަކުން އޮތް ލިޔުމެއްނަމަ އޭގެ ރެކޯޑު ވެސް ޝަރީޢަތުން ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ
ޢްވާލިބޭމީހާއަކީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެކިޔަން ނޭގޭ މީހަކުނަމަ، ކޯޓުގެދަ) ށ(    ތަރުޖަމާ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ރެކޯޑުތަކުގެ ތަރުޖަމާ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ
  .ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާއިރު އެމީހަކަށް ކޯޓުން ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ

ދަޢްވާލިބޭފަރާތަކީ، ނުވަތަ ހެއްކަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަކަށް ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ) ނ(    ރުޖަމާނުންތަ
 ޝަރީޢަތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާއަށް،ދެއްކުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވާނަމަ

ޖަމާނަކު ކޯޓުން ޢައްޔަންކިޔައިދީ އޭނާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދައްކައިދިނުމަށް ތަރު
  .ކުރަންވާނެއެވެ
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  ހަތަރުވަނަ ބައި
  ވަގުތު
  

ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ޭހުށަހަޅާންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށާއި،) ހ(  .18    ތާވަލު އެކުލަވާލުން
ގެދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަށާއި، ޭހާމަކުރާންޖެހޭ ކަންކަން ިހާމަކުރުމަށާއި، އަދި ޝަރީޢަތު
ިއަޑުއެހުމަށާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ބޭއްވުމަށާއި، ޝަރީޢަތް ނިމުމަށް ފަހު ޭކުރާންޖެހޭ ކަންތްައތައް

  .މި ގަވާއިދުން ލާޒިމުކުރާ މުއްދަތުގައި ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުން ތާވަލެއް އެކުލަވާލާންވާނެއެވެ
ދަށުން އެކުލަވާލާގެ ) ހ(އިންޞާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި މިމާއްދާގެ ) ށ(    

  .ތާވަލުގައިވާ ެމުއްދަތުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ދަޢްވާ ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެ މައްސަލައަކާ) ނ(    ް

  .ތައް ބާއްވާންވާނެއެވެގުޅިގެން ޭބާއްވާންޖެހޭ އެންމެހައި އަޑުއެހުންތަކާއި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް
 

  
  

  ފަސްވަނަ ބައި
  ލިއެކިޔުންތަކުގެ ްރެކޯޑު ބެލެހެއްޓުމާއި، ޝަރީއަތް ްރެކޯޑުކުރުން

  
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 
  ރެކޯޑް

ޖިނާއީ އެންމެހައި މައްސަލަތަކުގެ އަންނަނިވި ްރެކޯޑުތައް ކޯޓުން) ހ  (.19  
  ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ؛

  .ދަޢްވާ ފޯމު) 1(
  .އިގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުމައްސަލަ) 2(
  .ކޯޓުގެ އަމުރު) 3(
  .ޙުކުމް) 4(
އަދި މިނޫނަސް ެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަހައްޓާންޖެހޭ ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ) 5(

  .ހުރިހާ ރެކޯޑެއް
ޝަރީޢަތުގެ 
މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ 
ވާހަކަ ްރެކޯޑު 
  ކުރުން

ތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަނގަބަހުން ދެކެވޭ ވާހަކަ) ށ(  
  .ބައިތަކުގެ ފުރިހަމަ ްރެކޯޑު ކޯޓުން ބަލަހައްޓާންވާނެއެވެ

ދަޢްވާކުރާ މީހާ ައާއި ދަޢްވާލިބޭމީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގިައ ދައްކާ ވާހަކަ ައަދި) 1(
  .ހެކިވެރިޔާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ި ދޭ އެންމެހައި ހެކިބަސް

ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ދޭޝަރްޢީ މަޖިލީހެއްގައި ) 2(
  .ނުވަތަ ރެކޯރޑުކުރެވޭ ބަޔާން

ދަޢްވާލިބޭފަރާތުގެ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެސް) 3(
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ލިޔުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި، ުއެޙައްޤެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް
  .ތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނާ ބުނުންދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ޝަރީޢަ

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން،) 4(
އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ީޝަރީޢަތުން ނިޔާއެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ކޮންމެ

  . ކަމެއް
 ވާހަކައެއް ލަފުޒުން ލަފުޒަށްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ ދައްކާ"  ރެކޯޑު ކުރުން ް) "ނ(    މާނަ ކުރުން

އަޑާއެކު، ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރާއެކު، ނުވަތަ ސްޓެނޮގްރާފިކް ވަޞީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރާ
  .ތެދު އަދި އިތުބާރު ހުރި ްރެކޯޑު ކުރުމަށެވެ

ޓުންކޯޓުގައި ހިނގާ ކޮންމެ ޝަރީޢަތެއްގައިމެ ްރެކޯޑު ކުރާނޭ ވަޞީލަތް ކޯ) ރ(    ްރެކޯޑު ކުރާ ގޮތް
މި. އެ ގޮތުން ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ތަފާތު ޝަރީޢަތްތަކަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ެބަހައްޓާންވާނެއެވެ

ީޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ފަހުން( ވަނަ ބައި 6ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުގެ 
ން ްރެކޯޑު ކުރާނޭ ވަޞީލަތްގެ ދަށު) ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ދޭ ނުވަތަ ރެކޯރޑުކުރެވޭ ަބޔާން

އެއީ، އެކަމުގައި ހިމެނޭ. ކަނޑައަޅާނީ އެ ބަޔާން ނަގާ ނުވަތަ ްރެކޯޑު ކުރާ ފަރާތުންނެވެ
ފަރާތަކުން، ނުވަތަ އެ ބަޔާން ދޭ، ނުވަތަ ްރެކޯޑު ކުރާ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ ްމަތީން ކޯޓުން އެހެން

  .ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހައި ހިނދަކުއެވެ
ންސްކްރިޕްޓް ޓްރާ

  ތައްޔާރު ކުރުން
މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ެރެކޯޑުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް އެދި) ބ(  

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ ެރެކޯޑުތަކުގެ ނުވަތަ ެރެކޯޑުތަކުގެ ބައެއްގެ
ނަމަވެސް މިގޮތުން. ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރަން ވާނެއެވެ

ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރަންވާނީ އެއިގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައެއް
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދޭ. ނަމައެވެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެން ަލސްނުވާނެ

  .ވެފަރާތުން އެކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެ
ޝަރީޢަތުގެ 
މަޖިލީހުގެ މަޢްލޫމާތު 
  ލިބިދިނުން

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާހައި) ޅ(  
ހިނދަކު، އެކަށީގެންވާ ޝަރުޠުތަކާއެކު، ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ފުރުޞަތު

  .ދޭންވާނެއެވެ
ޖިލީހުގައި ހިނގާ މައްސަލައެއްގައި ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ އަޑާއި،ޝަރީޢަތުގެ މަ) 1(

ނަުވތަ އަޑާއި މަންޒަރާއެކު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ްރެކޯޑު އަޑުއަހައި، ބަލައި،
  .ނުވަތަ އެއިގެ ރެކޯޑް ހެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު

ޕީޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ މައްސަލައެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ބަލާ، ފޮޓޯކޮ) 2(
  .ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު
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  ހަވަނަ ބައި
  ހުށަހެޅުން

  
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ކޯޓުގެ ނިޔާއަކަށް ނުވަތަ) ހ  (.20    ޢާންމު އުޞޫލު

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން. އަމުރަކަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
މެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ފަދަ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު އެ ހުށަހެޅުންހުށަހެޅި ހުށަހެޅު

ބިނާވެފައިވާ އަޞްލުތަކާއި، އަދި އެހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފަރާތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް
  .ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ

ހުށަހެޅުން 
  ހުށަހަޅަންވާ ގޮތް

ރު ހުށަހެޅުމެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަކީޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ހިނގަމުންދާއި) ށ(  
ޢަމަލީގޮތުން ކުރަން ދަތި ކަމަކަށްވާ ނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ހުއްދަ ނުކުރާހާ ހިނދު،

މިފަދަ ހުށަހެޅުމަކާއެކު. ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ
  .އް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެބަޔާނެ އެހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ

ނޯޓިސް ދިނުމާއި 
އަޑުއެހުމުގެ 
  ފުރުޞަތު

 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް،ހުރިހާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ނޯޓިސް) ނ(  
އަދި އެ ހުށަހެޅުމަކާ މެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ. ދޭންވާނެއެވެ
  .ގެ ފުރުޞަތު ދެފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެދެއްކުމު

 
  
  

  ހަތްވަނަ ބައި
  ކޯޓުގެ ވިރާސީ ބާރުތަކާއި ކޯޓުގެ ކަރާމާތް ނަގާލުން

  
ކޯޓުގެ ވިރާސީ 
  ބާރުތައް

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން މިގަވާއިދުގެ) ހ  (.21  
މާއި، ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި،ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އަމުރުތައް ކުރު

ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
  .އެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ޤަތަށްކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމެއްގެ ޙަޤީ) ށ(
ވާސިލުވުމަށްޓަކައި، ތަޙްޤީޤެއްގެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއްގެ ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް، އެމައްސަލައެއް
އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ނުވަތަ އެމައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤު އަެކށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް

  .ންވެއެވެތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެ
މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް،) ނ(

،ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން، ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި
 ނުދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓަށްނުވަތަ ޢަދުލުގެ އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ކުރިޔަ
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  .ފެންނަ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމެއްގެ ތެދު ހޯދުމަށް،) ރ(

ފަނޑިޔާރަކު ބޭނުން ސުވާލެއް، އެސުވާލަކީ ކޮންމެ ސިފައެއްގައި، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި، މައްސަލައާ
 އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތި ކުރެވޭ ސުވާލެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޮންމެގުޅުން ހުރި ނުވަތަ

.ހެކިވެރިއަކާ، ނުވަތަ ދެޚަޞްމުން ކުރެ ޚަޞްމަކާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
އަދި އެ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަނޑިޔާރަށް ފެންނަ ކޮންމެ ލިޔުމެއް، ކޯޓަށް

  . ޅުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެހުށަހެ
  

ކޯޓުގެ އަމުރަށް 
ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި 
ކޯޓުގެ ކަރާމާތް 
ނަގާލުން 

ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކިޔަމަންތެރި ަވެއްޖެކަމަށް ކޯޓަށް) ހ(  .22  
ކިޔަމަންތެރިމައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ އަމުރަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނު

ވެއްޖެކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މައްސަލައެއްގައި ެއންމެ
  .އިންސާފުވެރި ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ނުވަތަ ގޭގެ ބަންދުގައިކޯޓުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރި ވަންދެން އެމީހަކު ޖަލުގައި) 1(
    ބެހެއްޓުން؛

ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމްަނތެރި ވެއްޖެ މީހަކާމެދު، އަންނަނިވި އަދަބުތަކުގެ) 2(
  .ތެރެއިން އަދަބެއް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

i. 6) ްނުވަތަމަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން) ހައެއ 
  ؛ގޭގައި ބަންދުކުރުން

ii. 1) ެއަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގައި) އްއެކ
 ބަންދުކުރުން؛ 

iii. 000،12) ްރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ) ބާރަ ހާސ
 ކުރުން؛

  
ކޯޓުގެ ކަރާމާތް ނަގާލާފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ، އެމައްސަލައެއް) ށ(

  . ންފީޒުކުރާފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ޤާނޫނު ތަ
ގައި ބުނެފައިވާ މައްސަލައަކީ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަކާއި ނުލައި) ށ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުގެ) ހ(ނިންމިދާނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަނަމަ، މިމާއްދާގެ 
  .ޑައެޅުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެތެރެއިން އަދަބެއް ކަނ

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި، ކޯޓުގެ ކަރާމާތް ނަގާލާފަދަ ޢަމަލެއް) ރ(
ގައި ބުނެފައިވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަދަބެއް )ހ(އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ، މިމާއްދާގެ 
  .ބިގެންވެއެވެވަގުތުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް ލި
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  އަށްވަނަ ބައި
  މާނަކުރުން

  
  :  މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު.23    ޢާންމު މާނަ

  
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ ދަޢްވާއެއްގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން ކުށެއް" ބަރީއަކުރުން) "1(

މުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެތްކަމުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ުކށްވެރި ނުވާކަ
  .މިންވަރަށް ހެކި ނެތްކަމުގެ ޙުކުމެއް އައުމަށެވެ

  
 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން،ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ" ތިމާގެ މީހުން") 2(
  . އާއިލީ ގުޅުން ހުރި މީހުންނަށެވެ،ގޮތަކުން މީހަކާ

)i(  ްނުވަތަ،ނުވަތަ މާމައެއް، މުނިކާފައެއްމަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ކާފައެއ 
 މުނިމާމައެއް؛ ނުވަތަ

)ii( ްނުވަތަ؛ ނުވަތަ މުނިކާފަދަރިން ދަރި ނުވަތަ ކާފަދަރިނ 
)iii( އެއްބަނޑުއެއްބަފާ މީހާ، ނުވަތަ އެއްބަނޑު މީހާ ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހާ؛

 ނުވަތަ
)iv( ޭބެ،ބޮޑުދައިތަ، ނުވަތަ މުނިބޮޑުދައިތަ، ނުވަތަ ބޮޑުބޭބެ، ނުވަތަ މުނިބޮޑުބ

ނުވަތަ ތިމާއަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖާ ނުވަތަ ފިރިހެން ކުއްޖާ؛
 ނުވަތަ

)v( ަނުވަތަ  އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ،އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ބައްޕ 
 ނުވަތަ  އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ އަންހެން،ފިރިމީހާގެ މަންމަ

 ނުވަތަ؛ ގެ ފިރިހެން ދަރިުފޅު ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާ،ދަރިފުޅު
)vi( ާއެއްކިރުވުމުގެ ސަބަބުން އަޚަކަށް ވާ ފިރިހެނާ ނުވަތަ އުޚުތަކަށް ވ

 ނުވަތަ؛ އަންހެނާ
)vii(  ެނަންބަރު މި މާއްދާގ(i) ްއިން ފެށިގެނ (v)ާއަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ 

 .ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ގުޅުމެއް ކައިވެނީގެ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ މީހާ
  

،ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ" ފަނޑިޔާރުގެ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތު އުެކލެވިގެންވާ ޙާލަތު" )3(
އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން ކުރެ ފަރާތަކީ އެމައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ގާތް ތިމާގެ

  .މީހަކު ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުމެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައިވާނަމައެވެ
  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހަކު ކުށެއް ކުރިކަމަށް އެއްބަސްވާ" ތުވުންކުށެއް ސާބި")  4(
ނުވަތަ މީހަކުި ކުށަކުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކޯޓުން. އެއްބަސްވުން ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ކުރުމަށެވެ
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  .އަދި އެޙުކުމް އެއްވެސް ގޮތަކުން ބަދަލުވެފައި ނުވުމަށެވެ. ކަނޑައެޅުމަށެވެ
  

  :ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ" ޔާރުނުރައްކާތެރި ހަތި") 5(
)i( ްއެއިން ހިފިދާނެ ހުއްދަ އެހެން ބޭނުމެއް އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތ

 މީހަކު މަރާލެވިދާ ފަދަ ޤާބިލުކަން ހުރި،ޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ
 ނުވަތަ؛. ހަތިޔާރަށެވެ

)ii( ީގެއެއިން އާދައިގެ ޢާންމު ހުއްދަ ބޭނުމެއް ކުރެވެން ނުހުންނަ އެއްޗެތ
ތެރެއިން މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ

 .އެއްޗެއްސަށެވެ
  

 ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގި ވަގުތު މީހަކު،ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ" ދިރިއުޅޭ ތަން") 6(
އިއުޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، އުފުލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފަ
ހުރި ތަނެއްކަމުގައި ވިއަސް އަދި ނުވިޔަސް، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތެއް ނުަވތަ

  .ޢިމާރާތެއްގެ ބަޔަކަށެވެ
  

  .މި މާއްދާވަނީ މި ގަވާއިދުން އުނިކުރެވިފައި) 7(
  

ވަނ30ައަށް ދީފައިވަނީ މި ގަވާއިދުގެ " ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ޙާލަތު") 8(
  .ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެމާއްދާ

  
  .މި މާއްދާވަނީ މި ގަވާއިދުން އުނިކުރެވިފައި) 9(

   
  :ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ" ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް) "10(

(i) ެކުށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އ 
   ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ؛ ނުވަތަމަޤްޞަދަށްޓަކައި ޚާއްޞަކޮށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ

(ii) ،ިޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުށެއް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްސަށާއ 
ކުށުގެ ނިޔަތް ފުރިހަމައަށް ހާމަކޮށްދޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ގެންގުޅޭ ކޮންމެ

  .އެއްޗަކަށެވެ
  

 ޝަރްޢީ ކަންކަންކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޝަރްޢީ މަޖީލީހެއް ނުވަތަ" ފަނޑިޔާރު") 11(
  .ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބިފައާިވ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޤާޟީންނާއި، މެޖިސްޓްރޭޓުން ނަށެވެ

  
  .މި މާއްދާވަނީ މި ގަވާއިދުން އުނިކުރެވިފައި) 12(
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ކަމަށް" ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތް"ނުވަތަ " ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު") 13(

މުގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އަދާކުރާ ރަސްމީ ވަޒީފާގެބުނެފައި އެ ވަނީ އޭނާގެ މަޤާ
ހައިސިއްޔަތުން އަމަންއަމާންކަން ދެމެހެއްޓުން، ނުވަތަ ކުށްކުރާމީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް

  .އެފަދަ މީހުން ހައްޔަރުކުމުގެ ވާޖިބު، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ
  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސުލޫކަށް ނުވަތަ"  ލިބިފައިވާ އުނިކަމެއްސިކުނޑިއަށް") 14(
ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާަތށް އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަކަށް އަސަރު ފޯރުވާ، އާދަޔާ ޚިލާފު ސިކުޑީގެ

  .އުނިކަމަށެވެ
  
ރާކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މައްސަލައިގައި ދަޢްވާކު" މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތް") 15(

  .ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތަށެވެ
  
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި މާއްދީ މުދަލާއި" މުދާ") 16(

އިަދ އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ. މާއްދީނޫން މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން އަގެއް ހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ
ޗަށް އުފެދޭ ޙައްޤާއި މުދަލުގެ މައްޗަށް އުފެދޭ ބާރާއިމުދަލާއި ޚިދްމަތާއި އެކިއެކި މުދަލުގެ މައް

ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށްުނ ލިބިދޭ ބާރާއި ޙައްޤާއި މުވާޞަލާތަށް ނުވަތަ ވަސީލަތްތަކަށް ނުވަތަ
މަޢްލޫމާތަށް ނުވަތަ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް އޮތް ޙައްޤާއި ހިފައިފައިވާ ނުވަތަ އޮޅުކޮށްފައިވާ

،އޭގެ ތެރޭގައި ޓިކެޓާއި. ދަލެއްގައި އޮތް ޙައްުޤ އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުންތަކަށެވެޖަނަވާރާއި މު
  .ހުއްދަތައް ހިމެނެއެވެ،  އެކިއެކި މިލްކުވެރިކަމުގެ ލިއުންތަކާއި،ގޯތީގެ ލިޔުންތަކާއި

  
ކަމަށް ބުނެފައި" ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބު"ނުވަތަ " ޤަބޫލުކުރާނެ ސަބަބު") 17(
ލިބިހުރި އެންމެހައި ޝައްކުކުރެވޭ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތީ ދަރަޖައެއްގެ، އެހެންނަމަވެސް އެވަނީ

ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ވުރެން ދަށް މިންގަނޑަކަށްވެފައި، އަދި އެއީ
 ވިސްނައިއުޅޭހިނގައިފައިވާ ކަމެއްކަން، ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމެއްކަމުގައި އެކަށީގެންވާގޮތުގައި

  .މީހަކަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނޭ ހަޤީަޤތްތަކެއް ހުރުމަށެވެ
  
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" އެކަށީގެންވާ ޝައްކު"ނުވަތަ " ޝައްކުކުރަންޖެހޭ ސަބަބު) "18(

ހީކުރުމަށް ވުރެން މަތީ މިންގަނޑެއް، އެހެންނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ ސަބަބަށްވުރެން ދަށް
 ހިނގައިފާނެ ކަމެއްކަން އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ވިސްނައިއުޅޭ މީހަކަށްދި އެއީއަމިންގަނޑަކަށްވެފައި، 

  .ޤަބޫލު ކުރެވޭނޭ ހަޤީޤަތްތަކެއް ހުރުމަށެވެ
  
ގައި) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ 19އަށް ދީފައިވާނީ މި ގަވާއިދުގެ " ރެކޯޑު ކުރުން) "19(
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  .ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ
  
 ވަނީ، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށްކަމަށް ބުނެފައި އެ" ހިފެހެއްޓުން) "20(

  .ހުރަސްއެޅުމަށާއި، ވަކި ތަނެއްގިައ އެ ތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މީހަކު ހިފެހެއްޓުމަށެވެ
  
ވަނަ މާއްދާގ190ެއަށް ދީފައިވަނީ މިގަވާއިދުގެ " އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތް) "21(

  .ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ)ޅ(
  
ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް" ޔާވެރި ކުށްއަނި) "22(

  .ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުށަކަށެވެ
  
ކަމަށް ބުނެފައި އެ" އެކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލު މީހެއް) "23(

ޝަން ސަރވިސަސްގެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކް
މުވައްޒަފަކަށް ނުވަަތ ތަޙްޤީޤު ނުވަތަ ޝަރީޢަތްކުރާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވާ، ކުޑަކުދިންގެ
 .ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށެވެ

  
ކަމަށް ބުނެފައި އެ"  މުސްތަޤިއުްލ މީހެއްއެމީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ) "24(

ވަނީ ތަޙްޤީޤު ނުވަތަ ޝަރީޢަތްކުރާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވާ، ބުއްދީގެ އުނިކަމެއް ހުރި، ނުވަތަ
ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް

  .އްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށެވެމަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢި
  

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ތިރީގައިވާ" ހުވާ ލައިދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މީހެއް) "25(
  .ފަރާތްތަކަށެވެ

)i ( ަފަނޑިޔާރެއް؛ ނުވަތ  
)ii (ުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހ

  ވަކީލެއް؛ ނުވަތަ
)iii (ްބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ނުވަތަ މިޝަނެއ

  ނުވަތަ ހައި ކޮމިޝަނެއް ނުވަތަ އެމްބަސީއެއްގެ އިސް ވެރިއެއް؛ 
  
"ވާ މީހެއްބުއްދީގެ އުނިކަމެއް ހުރި، ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައި) "26     (

  .ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ސިފައެއް ހުރި މީހަކަށެވެ



17 

ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތްކުރުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބައި މަހުރޫމުވެފައިވުން؛) ހ        (

  ނުވަތަ

ވިސްނުމުގައި ހުރި އައިބެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސިކުނޑި ފުރިހަމައަށް) ށ        (

ތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އާދައިގެ އެފަދަ ޢައިބެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާމީހަކުމަސައްކަ

  ކަންތައްތައް ދަސްކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ދަސްވުން؛ ނުވަތަ 

ވިސްނުމުގައި ހުރި އައިބެއް، ނުވަތަ ބްައޔެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ) ނ        (

ގަތުމަށާއި، ޖަޒްބާތާއި އިހުސާސުތަކަށާއި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްވިސްނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތް ދެނެ

   .އަސަރުކޮށްފައިވުން

  
ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ" ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ) "27      (

އްގެ މަޞްލަޙަތުނަުވތަ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ އޭނާއާއި ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ އެކުއްޖެ

  .ދިފާޢުކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލު މީހަކަށެވެ
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 ދެވަނަ ބާބު
  އިބްތިދާއީ މަރްޙަލާ
   

  
  ފުރަތަމަ ބައި

  ބަލާފާސްކުރުމާއި، ހިފާހައްޔަރުކުރުން
  

ބަލާފާސްކޮށް 
ހިފެހެއްޓިދާނެ 
ތަކެއްޗާއި، 
މަޢްލޫމާތާއި، 
ހިފާހައްޔަރު 
  ކުރެވިދާނެ  މީހުން

ފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އަންނަނިވި ތަކެއްޗާއި މީހުން ބަލާފާސްކޮށް  ޤާނޫނު ތަން.24  
  . ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ
  .ކުށާއި ގުޅުން ހުރި ހެކި) 1(
  .ކުށެއް ޮކށްގެން ޙާޞިލު ކޮށްފައިވާ އެއްޗެތި) 2(
ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެންގުޅުން މަނާ ތަކެއްޗާއި، ކުށް ކުރުމުގެ އާލާތާއި، އަދި) 3(

  އަދި؛ ބިފައިވާ ތަކެތިޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ލި
  :މީހަކު ނަމަ އެމީހަކީ) 4(

(i)ަމި ބާބުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ، ނުވަތަ ބަންދުކުރަންޖެހޭ، ނުވަތ 
   ނުވަތަ؛ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ މީހެއް

(ii)ޭޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހިފަހައްޓާފައިވާ ހިފެހެއްޓުމުން ސަލާމަތްކުރަންޖެހ  
  . މީހެއް

  
ކޯޓުގެ އަމުރު 
  ންނެރު

ނުވަތަ،  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު ލިޔެކިޔުމުން ދީފައިވާ ބަޔާނެއް. 25  
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ ބަޔާނެއް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިތުބާރު ހުރި މަޢްލޫމާތެއް ޤާނޫނު

ތަކުގެތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބުމުން، އެއީ އަންނަނިވި ކަންތައް
  . ތެރެއިން ކަމެއްކަމަށް އެފަނޑިޔާރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެރެންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މުދާ، ނުވަތަ މަޢްލޫމާތު،24މިގަވާއިދުގެ ) ހ(
  ނުވަތަ،ނުވަތަ މީހަކު ބަލާފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ހުރިކަމަށްވާނަމަ

ވަނ24ައެ މުދަލަކީ، ނުވަތަ އެ މަޢްލޫމާތަކީ، ނުވަތަ އެ މީހަކީ މިގަވާއިދުގެ ) ށ(
  . މާއްދާގިައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މުދަލަކަށް، ނުވަތަ މަޢްލޫމާތަކަށް، ނުވަތަ މީހަކަށްވާނަމަ

  
ގައި މެނުވީ، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކު. 26    ބަލާފާސްކުރުން

  .ބަލާފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުގެ އަމުރު ހޯދަންވާނެއެވެ
  ކޯޓުގެ އަމުރެއްނެތި ބަލާފާސްކުރުމަށް މި ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ޙާލަތުގައި، ނުވަތަ) ހ(
  ޒާތީ މިނިވަންކަމެއް އޮތްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތުން، ނުވަތަ) ށ(



19 

ގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ހައްޔަރު ކުރުމަކާ) ހައްޔަރު ކުރުން(އި ވަނަ ބ7ަ މި ބާބުގެ) ނ(
  ގުޅިގެން ބަލާފާސްކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުން، ނުވަތަ

ބަލާފާސްކުރަންޖެހޭ ތަން ނުވަތަ މުދާ، ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ) ރ(
  ހުއްދައާއެކު ބަލާފާސްކުރާ ކުރުން، ނުވަތަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދ24ަގައި މިގަވާއިދުގެ ބަލާފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނު) ބ(
މުދާ، ނުވަތަ މަޢްލޫމާތު، ނުވަތަ މީހަކު ހުރިކަމަށް، ނުވަތަ ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ

  .ހާލަތްތަކެއް ވާކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތުގައި
  

މީހަކު ހިފާހައްޔަރު 
  ކުރުން

ގެ ދަށުން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ) ހައްޔަރު ކުރުން(ވަނަ ބައި 7  މި ބާބުގެ .27  
  .މުވައްޒަފަކު މީހަކު ހައްޔަރުކުރާނަމަ، ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން، ކޯޓުގެ އަމުރު ހޯދަންވާނެއެވެ

  
މުދާ ނުވަތަ 
މަޢްލޫމާތު 
  ހިފެހެއްޓުން

ފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު މުދާ ނުވަތަ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ޤާނޫނު ތަން. 28  
  .މަޢްލޫމާތު ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުރިން، ކޯޓުގެ އަމުރު ހޯދަންވާނެވެ

ބަލާފާސްކުރަންޖެހޭ ތަން، ނުވަތަ މުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ) ހ(
  ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ

މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަވަނަ 24ބަލާފާސްކުރަންޖެހޭ ތަނުގައި މިގަވާއިދުގެ ) ށ(
މުދާ، ނުވަތަ ުމަޢުލޫމާތު ހުރިކަމަށް، ނުވަތަ ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތްތަކެއް ވާކަމަށް

  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބު އޮތުން، ނުވަތަ
 ނުވަތަ ހޯދިފައިވަނީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާއެ މުދާ ނުވަތަ އެ ުމަޢުލޫމާތު ފެނިފައި) ނ(

  .މުވައްަޒފަކު ހުރުން ހުއްދަ ތަނެއްގައި ހުއްޓާ އޭނާގެ ޢާންމު ހިއްސުތަކުގެ އެހީގައިކަމަށްވުން
  

 ހަށިގަނޑުން ނެގޭ 
ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް 
  ނެގުން

ޓަކައި  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ތަޙްލީލުކުރުމަށް.29  
އެހެން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ލޭ، ނުވަތަ އެފަދަ އެހެންވެސް ހަށިގަނޑުން ނެގޭ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް

  . އެމީހެއްގެ ހުއްދަ ނެތް ހާލަތެއްގައި ކޯޓުގެ އަމުރު ހޯދަންވާނެއެވެ،ނެގުމަށް ނުވަތަ އަތުލުމަށް
  

ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު 
  އަޅަންޖެހޭ ހާލަތު

ޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ކަމެއް ކޮންމެހެން ފިޔަވަ. 30  
  .މެދުވެރިވެދާފަދަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް ވާނަމައެވެ

  ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބުން، ނުވަތަ، މީހަކަށް ޖިސްމީާނ އަނިޔާއެއް ލިބުން) ހ(
  ހެކި ނައްތާލަފާނެކަމަށްވުން، ނުވަތަ) ށ(
  .ތުގައިވާ މީހާ ފިލުންކުށުގެ ތުހުމަ) ނ(
  

ކޯޓުގެ އަމުރުގައި 
  އެކުލެވޭބައިތައް

  .  އަންނަނިވި ބައިތައް ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ކަނޑައެޅި، ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.31  
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  .ބަލާފާސްކުރަންވާ ތަން، ނުވަތަ އެއްޗެއް) ހ(
،ޢުލޫމާތުބަލާފާސްކޮށް އަދި ހިފާހައްޔަރުކޮށް ނުވަތަ ހިފަހައްޓަންވާ މުދާ، ނުވަތަ މަ) ށ(
  .ނުވަތަ މީހާ
ކޯޓުގެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ފަހު އެ އަމުރު) ނ(

  .ރައްދުކުރަންވީ ފަނޑިޔާރުގެ ނަން
  

ކޯޓުގެ އަމުރު 
ތަންފީޒު ކުރުމަށް 
  ހުރަސްނޭޅުން

ލަން  ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ހުރަސްއަޅާ މީހަކު، ނުވަތަ ހެކި ނައްތާ.32  
މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރު

  .ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެެވ
  

ކޯޓުގެ އަމުރު 
ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ 
  މުއްދަތު

 ކޯޓުގެ އަމުރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި، އެ އަމުރު. 33  
ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ވެގެން) ދިހަ (10މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތު  . ެތަންފީޒުކުރާންވާނެއެވެ

ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގޯތިގެދޮރަށް ވަންނަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެ އަމުރު. ނުވާނެއެވެ
 ތަންފީޒުކުރަންވާނީއެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނޭ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، އެ އަމުރު

  .އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި؛ އަދި)  ހ(
އެމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ބުނެދީ އަދި ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން) ށ(

  .އެތަނަށް ވަނުމަށް ޤަސްދުކުރާކަން އެންގުމަށްފަހު
  

ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓާ މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީއެއް ޤާނޫނު ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު. 34    އިންވެންޓްރީ
މިގޮތުން އިންވެންޓްރީ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ އިތުރު. ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު ތައްޔާރު ކުރަންވާނެއެވެ

އަދި އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ އެ މުދާ ނެގި ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް. އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ޙާޟިރުގައެވެ
  .ތާގައިވާނަމަ އޭނާގެވެސް ޙާޟިރުގައެވެއެވަގުތު އެ
  

 ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގައި މީހެއްގެ. 35    ރަސީދު
  މުދަލެއް ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، 

މުދާ ހިފެހެއްޓުނު ފަރާތަށް، ނުވަތަ މުދާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނުގެ ވެރިފަރާތަށް) ހ(
  ގެ ކޮޕީއަކާއި، ހިފަހެއްޓުނު މުދަލުގެ ރަސީދެއް ދޭންވާނެއެވެ؛ ނުވަތަކޯޓުގެ އަމުރު
ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެވްެނ ނެތް ހާލަތެއްގައި، ކޯޓުގެ އަމުރުގެ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

ކޮޕީއަކާއި، އަދި ރަސީދު ގެ ދެލިކޮޕީއެއް އެ މުދަލެއް ހިފެހެއްޓުނު ތަނެއްގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ؛
  ނުވަތަ

ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއްގައި، ކޯޓުގެ އަމުރާއި) ށ(މާއްދާގެ މި) ނ(
އަދި ރަސީދުގެ ކޮޕީއެއް އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އެމުދާ ހިފެހެއްޓުނު ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށް
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  .ވާނެއެވެލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާގޮތުގައި އެޅެންހުރި އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާން
  

މީހުން 
ބަލާފާސްކުރުމާއި 
ހިފާހައްޔަރުކުރުމުގައި 
  ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭގޮތް

 ކޯޓުގެ އަމުރަކާއެކު، ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުލައި ނަމަވެސް، މީހަކު. 36  
ބަލާފާސްކޮށް ނުވަތަ ހިފާހައްޔަރުކުރަންވާނީ އެ ބަލާފާސްކުރުމުގެ ނުވަތަ ހިފާހައްޔަރުކުރުމުގެ

  .ޙާޞިލުވާނޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެމަޤްޞަދު 
  

ގާތުން 
  ބަލާފާސްކުރުން

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު، ނުވަތަ މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ ފޭރާމުގެ އެތެރެއިން) ހ  (.37  
  .ީބަލާފާސްކުރާންވާނީ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށެވެ

 ބަލަންޖެހޭ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށްއްަނހެނެއްގެ ހަށިގަނޑު ބަލާފާސްކުރުމުގައި) ށ(
އަދި އަންހެނަކު  ބަލާފާސްކުރާންވާނީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ. އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ
  .އިދާރާއެއްގެ އަންހެން މުވައްޒަފެކެވެ

  
ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ 
މިންވަރަށްވުރެ 
ބޮޑަށް ބާރުގެ ބޭނުން 
ނުކުރުން ނުވަތަ 
  ނުހިފެހެއްޓުން

މީހަކު ހިފާހައްޔަރުކުރުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު ބާރުގެ . 38  
ީބޭނުންކުރާންވާނީ އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ފިލައިގެން

ށްއަދި މިގޮތުން، ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މިންވަރަ. ދިއަނުދިނުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ  މިންވަރަށެވެ
  .ވުރެ ބޮޑަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  
އެހެން ޤާނޫނުން 
ލިބިދޭ ބާރު 

 ކޯސްޓް ިގާރޑް އާއި، ިކަސްޓަމްސް އާއި، އިމިގްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން. 39  
ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބަލާފާސްކުރަން ނުވަތަ ހިފާހައްޔަރުކުރަން ލިބިދޭ ބާރު، މިގަވާއިދުން

  .ވިގެންނެއް ނުވެއެވެހަނިކުރެ
  

ކުއްލި 
ޙާލަތުގައިވަނުމުގެ 
  ބާރު

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކާއެކު، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އަންނަނިވި) ހ  (.40  
  . ކަންތްައތައް ތަނެއްގައި ހިނގާ ނުވަތަ ކުރާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ އެތަންތަނަށް ވަދެވިދާނެއެވެ

ގެއްލޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ތަނެއްގައި ކުރަމުންދާ ނަމަ ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން  )1(
ނަުވތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ގާތްކަމެއްކަމަށް ވާނަމަ، އަދި އެ ޢަމަލެއް
ހުއްޓުވޭނެ ނުވަތަ އެކަމަށް ހުރަސްއެޅެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވަގުތުން

 ނުވަތަ؛ ވަގުތަށް އެތަނަކަށް ވަނުން ކަމަށްވާނަމަ
ވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް މީހަކަށް ލިބެމުންދާ ފާހަގަކުރެ )2(

ކަމަށްވާނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ އަނިޔާއެއް ލިބުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް
ގާތްކަމަށްވާނަމަ، އަދި އެފަދަ އަނިޔާއެއް މީހަކަށް ލިބުން ނުވަތަ އިތުރަށް

ގުތަށްއެފަދަ އަނިޔާއެއް ލިބުން ހުއްޓުވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވަގުތުން ވަ
 . އެތަނަކަށް ވަނުން ކަމަށްވާނަމައެވެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ކޮންމެހެނ30ްމި ގަވާއިދުގެ  )3(
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 .ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން
  

 އެތަނެއްގައި،މިމާއްދާގެ ދަށުން ތަނަކަށް ވަންނަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު) ށ(
އަދި މިގޮތުން. ހަމައެކަނި، އެޙާލަތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ވަންދެންނެވެވަދެ ީހުންނާންވާނީ 

އެއްވެސް ތަނަކަށް ވަންނަ ވަނުމުގައި އަދި ވަދެ ހުރުމުގައި އެ މީހަކު ޢަމަލުކުރާންވާނީ މި
  . ގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 41ގަވާއިދުގެ 
  

މީހަކު 
ހައްޔަރުކުރުމަށް 
  ރުވަނުމުގެ ބާ

ކޯޓުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރެފައިވާ އަމުރެއްގެ ދަށުން އެމީހަކު) ހ  (.41  
ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އެމީހަކު

  .ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެެވ
 މީހަކު ހޯދުމަށް ތަނަކަށް ވަންނަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާމިމާއްދާގެ ދަށުން) ށ(

  .މުވައްޒަފަކަށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާ ހޯދުމަށްޓަކައި، އެތަނެއް ބަލާ ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ތަންތަނަށް ވަނުމުގައި ނުވަތަ ބަލައި) ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

  .މެއް ކުރާ މުވައްޒަފުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެފާސްކުރުމުގައި، އެކަ
ގޮވަތި ގެދޮރާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ވަނުމުގައި އެތަންތަނުގެ ޙުރުމަތް) 1(

މިގޮތުން ތަނަކަށްވަނުމުގެ ކުރީގައި އެތަނެއްގައި ތިބިބަޔަކަށް އެތަނަށް. ކެނޑޭގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުން
ޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމާއެކު، ކޯޓުގެ އަމުރު އެމީހުންނަށް ދެއްކުން؛ އަދި ކޮންމެހެންވަންނަން

  .ބޭނުންކުރުން މަޖްބޫރުވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުން ނުކުރުން
ތްަނތަން ބަލައި ފާސް ކުރުމުގައި، ހޯދަންބޭނުންވާ މީހާ ހުރެދާނެކަމަށް، ނުވަތަ) 2(

އްދިއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ތަންތަން ނޫން ތަންތަނާއި ތަކެތި ފާސްނުކުރުމާއި، މުދަލާއިއޮވެދާނެކަމަށް ބު
  .ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންނުވާ ގޮތެއްގެމަތީން ޢަމަލުކުރުން

މީހަކު ހޯދުމަށް ތަނަކަށް ވަދެ ބަލައި ފާސް ކުރުމުގައި، އެ ހޯދާ މީހަކު ފިޔަވައި) 3(
  .ވާގޮތަށް އެބައެއްގެ ޒާތީ މިނިވަންކަމަށް އަރައިނުގަތުންއެތަނެއްގައި އުޅޭ އެހެން މީހުންނަށް އަމާޒު

  . ހުރިހައި ވަގުތެއްގައިވެސް، އިޙްތިރާމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުން) 4(
    

ސިޓީއާއި، މެސެޖް 
ބަލާ، އަޑުއަހާ، 
  ހިފަހެއްޓުން

މީހެއްގެޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، ) ހ (. 42  
ކުށަކަށް މަގުފަހިވާށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ ފުރާނައަ

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ، އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ހިމެނޭކަމަށް ފަނޑިޔާރަކަށް  ފެނިއްޖެނަމަ
  . މުވައްޒަފަކަށް ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތން ޢަމަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

ދާހިނދު އެއެއްޗެއް ގެ މަގުން އަންނަ ކޮންމެ އެއްޗެއް ދައުރުވަމުންޕޯސްޓް) 1(
  ؛ހުއްޓުވައި، ހުޅުވައި ބަލާ ފާސްކުރުން

ފޯނުގެ ޒަރީޢާއްިނ ނުވަތަ މުވާސަލާތީ އެނޫންވެސް ޒަރީޢާއަކުން  ކުރެވޭ މުޢާމަލާތު) 2(
  .ބަލައި، ކިޔައި، އަޑުއެހުން
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މީހެއްގެދާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހޯ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(
ުކށަކާ ގުޅިގެން ހިންގާފުރާނައަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ 

ތަޙުޤީޤެއްގެ ނުވަތަ ޝަރީޢަތެއްގެ ބޭނުމަށް މެނުވީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން
  .ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރު ދޫކުރާ ހުއްދައިގައި އަންނަނިވި ކަންކަން) ހ (މި މާއްދާގެ) ނ(
  . ހިމަނަންވާނެއެވެ

  .ހުއްދައިގެ ދަށުން ކުރެވޭނެ ކަންކަން) 1(
  .ހުއްދައިގެ މުއްދަތު) 2(
  .ހުއްދަދެވޭ ފަރާތް) 3(
ށްހުއްދައިގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތް ފިޔަވައި އެހެން ގޮތަކަށް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކަ) 4(

  .  ހުއްދައިގެ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން
  

      
  
  
  

  ދެވަނަ ބައި
  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހުއްޓުވުން

  
ތަޙްޤީޤު 
ކުރުމަށްޓަކައި 
  ހުއްޓުވުން

 އަންނަނިވި ކަމެއްގެ ތުހުމަތު މީހަކާމެދު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް. 43  
  .އި ހުއްޓުވިދާނެއެވެކުރެވޭނަމަ، އެ މީހަކު ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކަ

ކުށެއްކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ކުށެއްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ުކށެއް ކުރަންއުޅޭ މީހަކު) ހ(
  ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

ކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ކުރަމުންދާ، ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤާ) ށ(
  . ގުޅޭ މަޢްލޫމާތު ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވުން

  
  ްމިއްލައަ

ހަށިގަނޑަށް 
ގެއްލުނދިނުން 
  ހުއްޓުވުން

   މީހަކު އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް އަނިޔާކޮށްފިކަމުގެ ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމުގެ ނުވަތަ.44  
ކުރަން އުޅޭކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ، އެކަމެއް އެ ހިނގަނީ

ށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން އެ މީހަކު ރައްކާތެރިކުރުމައްޓަކައި އެކިހިނެއްތޯ ބެލުމަށާއި އެ މީހަކަ
  .ކަމެއް ހުއްޓުވިދާނެއެވެ

  
ހުއްޓުވުމަށް ފަހު 
  ޢަމަލު ކުރަންވާ ގޮތް

 މީހަކު ހުއްޓުވުމާއެކު، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު ތިމާއަކީ ކާކުކަމާއި އަދި. 45  
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  .ނެއެވެހުއްޓުވަންޖެހުނު ސަބަބު އޭނާއަށް ބުނެދޭންވާ
  

ރައްކާތެރި ވުމުގެ 
ގޮތުން ބަލައި 
  ފާސްކުރުން

 ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުލައިވެސް މީހަކު ހުއްޓުވުމަށް ފަހު، އެ މުވައްޒަފަކާއި،. 46  
އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި އެތަނެއްގައި އެއިރެއްގައި ތިބި އެހެން މީހުންނަށް ނުރައްކަލެއް

 ކުރެވޭނަމަ، ހުއްޓުވުނު މީހާގެ ހަށިގަނޑާއި، ލައިގެންހުރި ހެދުމާއި،ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ތުހުމަުތ
އަދި އެމީހަކު އެއިރެއްގައި ހުރިތަން، ހަތިޔާރު ހުރިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ބަލާފާސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  . ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ތަޙްޤީޤު 
ކުރުމަށްޓަކައި 
  ހުއްޓުވާ މުއްދަތު

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ44ާ ވަނަ މާއްދާއާއި 43މި ގަވާއިދުގެ ) ހ  (.47  
ގަޑިއިރު ހަމަވަންދެން ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ހުއްޓުވާ) ހައެއް (6ތުހުމަތު ފިލަންދެން ނުވަތަ 

އަދި. ންވެއެވެމީހަކު ހުއްޓުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަށް ލިބިގެ
  .ތުހުމަތު ފިލުމާއެކު އެ މީހަކު ވަގުތުން ދޫކޮށްލަންވާނެއެވެ

30މިމާއްދާގެ ދަށުން ހުއްޓުވާ އެއްވެސް މީހަކު ހުއްޓުވާފައި ބަހައްޓާ ވަގުތު ) ށ(
މިނެޓަށްވުރެ ދިގުވެގެންދާނަމަ، އެމީހަކު ދޫކޮށްލާ ވަގުތު ތިރީގައިވާ މަޢްލޫމާތު އެމީހަކަށް ލިޔުމުން

  :ވާނެއެވެދޭން
  އެމީހަކު ހުއްޓުވި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން؛) 1(
  އެމީހަކު ހުއްޓުވި ސަބަބާއި ޙާލަތު؛) 2(
  އެމީހަކު ދޫކޮށްލި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން؛) 3(
އެމީހަކު ހުއްޓުވުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފުގެ) 4(

  .ބަރެއް ވާނަމަ އެނަންބަރުފުރިހަމަ ނަމާއި މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަން
ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ހުއްޓުވުމުން، އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނީ ކަމަކަށް) ނ(

  .ނުބެލެވޭނެއެވެ
 
 

  ތިންވަނަ ބައި
  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓުން

  
ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަ 
  ކުރުން

  

ރާ މުވައްޒަފަކަށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކު.48  
  .މީހަކު ތަހްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ

ކުށެއްކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ކުށެއްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ) ހ(
ތު ދިނުމަށްސަބަބެއް އޮތުން، އަދ އެމީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުން އެ މަޢުލޫމާ

އެމީހަކު އިންކާރު ކޮށްފައިވުން، ނުވަތަ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ
  .ނަޒަރުގައި ޞައްޙަ މަޢްލޫމާތުކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ސަބަބެއް އޮތުން
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ތުކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ކުރަމުންދާ، ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ ުމަޢުލޫމާ) ށ(
އެމީހެއްގެ އަތުގައިވާކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮވެ، އަދި ޤާނޫނު
ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމަކަށް ަ ތަބާނުވާނެކަމަށް

ހޭ ހާލަތެއް ވާކަމަށް ޤާނޫނުޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް އޮތުން، ނުވަތަ ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެ
  .ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް އޮތުން

   
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހެއްގެ ނަމާއި" ކާކުކަން އަންގައިދޭ ުމަޢުލޫމާތު)  "ނ(    މާނަކުރުން

  .ައެޑްރެހަށެވެ
  

ޓުމާއެކު އެމީހަކަށް އަންނަނިވި ުމަޢުލޫމާތުމީހަކު ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއް) ހ(. 49    އެންގުންތައް
  .ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު ދޭންވާނެއެވެ

  .ހުަނހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަން .1
  .ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަން .2
ނަމަ އެ ގެންދާއިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އެހެންތަނަކަށް އެމީހަކު ގެންދާ .3

 .ތަނަކާއި، އެ ގެންދަނީ އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ކަން
ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ހިފަހައްޓާ މީހެއްގެ ތަޙުޤީޤު ފެށުމުގެ) ހ(މިމާއްދާގެ )  ށ(

  .ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެމީހަކަށް އެންގިކަމުގެ ލިޔުމެއް ދޭންވާނެއެެވ) ހ(ކުރިން، މިމާއްދާގެ 
  

ުތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި 
  ހިފެހެއްޓޭނެ މުއްދަތު

 ވަނަ މާއްދާ ގެ ދަށުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓ48ޭމިގަވާއިދުގެ ) ހ  (.50  
  .މުއްދަތު ދެމިއޮންނާނީ އަންނަނިވި މުއްދަތުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރު މުއްދަތަށެވެ

މާތަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާކާކުކަން އަންގައިދޭ ގޮތުން ދީފައިވާ ީމަޢުލޫ) 1 (
މުވައްޒަފުގެ ނަޒަރުގައި ދޮގު ްމަޢުލޫމާތުކަމަށް ބެލެވޭނޭ ސަބަބެއް ނެތުން،

  ނުވަތަ
ކުށަކާ ގުޅިގެން އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހައި ުމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުން،) 2       (

  ނުވަތަ
  . ގަޑި އިރު ހަމަވުމުނ12ް) 3      (
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ67ްމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓޭ މީހަކީ މި ގަވާއިދުގެ ތަޙުޤީޤުކުރު) ށ(

ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ މީހަކު ކަމުގައި ނުވާނަމަ ުތަޙުޤީޤު ނިމުމާއެކު އެ މީހަކު ބަންދުން
  . ދޫކުރަންވާނެއެވެ

4މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާ އެއްވެސް މީހަކު ހިފަހައްޓާފައި ބަހައްޓާ ވަގުތު ) ނ(
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ67ްގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގުވެގެންދާނަމަ، އެމީހަކު މި ގަވާއިދުގެ ) ހަތަރެއް(

ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތު، ނުވަތަ ހައްޔަރުނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ވަގުތު، ތިރީގައިވާ ުމަޢުލޫމާތު އެމީހަކަށް
  :ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ
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  އެމީހަކު ހިފެހެއްޓި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން،) 1(
  އެމީހަކު ހިފެހެއްޓި ސަބަބާއި ޙާލަތު،) 2(
  އެމީހަކު ދޫކޮށްލި ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަން،) 3(
އެމީހަކު ހިފެހެއްޓުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ޤާނޫނު ތްަނފީޒުކުރާ މުވައްޒަފުގެ) 4(

  .ފުރިހަމަ ނަމާއި މަޤާމާއި ސަރވިސް ނަންބަރު
ން، އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނީ ކަމަކަށް ުތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ހިފެހެއްޓުމު)ރ(

  .ނުބެލެވޭނެއެވެ
އެއްވެސް މީހަކު ުތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ،) ބ(

މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދޮުކށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް ލަސްނުކޮށް އެ
  . ންވާނެއެވެމީހަކު ަގެންދާ
މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް"ގައި ) ބ(މިމާއްދާގެ ) ޅ(

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަކުން މީހުން" ހަމެަޖހިފައިވާ ތަން
  . ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެކެވެ

 
 

  ހަތަރުވަނަ ބައި
  ސުވާލުކުރުމާއި އިންޓަރވިޔުކުރުން

  
އަނިޔާ ކުރުމާއި 
ބިރުދެއްކުން 
  މަނާކުރުން

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އެއްވެސް ޙާލެއްގައި މީހަކާ ސުވާލުކުރާ އިރު އެ. 51  
ޢުތިރާުފ ވުމުގެ ގޮތުންކުރާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ އެ މީހަކު ލައްވާ ކުށަކަށް އި

  .އަނިޔާކޮށް ނުވަތަ ބިރު ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ
  

ލިބިދޭ ޙައްޤުގެ 
  ނޯޓިސް

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު މީހަކާ ސުވާލުކުރާއިރު. 52  
ގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަންއެމީހަކަށް ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމު

  .އަންގަންވާނެއެވެ
ގެ ދަށުން) ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓުން( ވަނަ ބައި 3މި ބާބުގެ ) ހ(

  ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ހިފެހެއްޓުމުން؛
  ގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުމުން؛) ހައްޔަރު ކުރުން( ވަނަ ބައި 7މި ބާބުގެ ) ށ(
ގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ) ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން( ވަނަ ބައި 9 މިބާބުގެ) ނ(

  .މައްޗަށް ކުށެއްގެ ާދަޢުވާ އުފުލުމުން
  

އެއްވެސް މީހަކީ ކުށެއްކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ކުށެއްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކުށެއް) ހ  (.53    އިންޓަރވިޔުކުރުން
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ52ްން، މިގަވާއިދުގެ ކުރަންއުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެވިގެ
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އެމީހަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އެންގުމަށްފަހު، އެ މީހަކާ ސުވާލުކުރަންވާނީ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން
  .ުމަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާނީ އެ މީހަކާ ކުރާ އިންޓަރވިޔުއަކުންނެވެ

 ކުށެއްކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަންއުޅޭއެއްވެސް މީހަކީ ކުށެއްކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ) ށ(
މީހަކު ކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭވަރުގެ ުމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މީހަކާ، ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް

  . މީހަކާ ކުރާ ސުވާލުތަކަކީ އިންޓަރވިޔުއެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ
އިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފ54ަމިގަވާއިދުގެ ) ނ(

ޙާލަތްތަކުގައި މީހަކާ އިންޓަރވިޔުކުރާނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އިންޓަރވިޔުކުރުން
  . ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް އެ މީހަކު ެޙާޟިރުކުރާންވާނެއެވެ

  
އިންޓަރވިޔުކުރުން 
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ 
ތަންތަން ފިޔަވައި 

ނުގައި އެހެން ތަންތަ
އިންޓަރވިޔުކުރެވޭނެ 
  ޙާލަތްތައް

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ) ހ  (.54  
ޙާަލތްތަކުގައި، އިންޓަރވިޔުކުރުން ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ް ް ތަނަކަށް މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމުގެ ކުރީގައި،

  .ތު ކުރެވިފައިވާ މީހަކާ އިންޓަރވިޔު ކުރެވިދާނެއެވެ ޙާޟިރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި، ތުހުމަނުވަތަ
މީހަަކށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެކަމަށް) 1(

  ޤަބޫލުކުރެވުން؛ ނުވަތަ
  ހެކި ްނައްތާލައިފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން؛ ނުވަތަ) 2(
  ކުރެވުން؛ ނުވަތަކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ފިލާފާނެކަމަށް ޤަބޫލު) 3(
އެ ކުށް ކުރިކަމަށް ިތުހުމަތުކުރެވޭ އަދި ހައްޔަރު ނުކުރެވި ތިބި ެއެހެންމީހުންނަްށ ް) 4(

އެ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން އިންޓަރވިޔުކުރެވޭކަން އެނގިދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން؛
  ނުވަތަ

. ލުކުރެވުންކުށެއް  ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ އަތުލުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެކަމަްށ ޤަބޫ) 5(
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ޙައްލުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެވޭވަރަށް ުމަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެނަމަ، މިމާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ ެ އިންޓަރވިޔު
  .ނިމުމަކަށް ްގެންނާންވާނެއެވެ

  
އިންޓަރވިޔު 
  ރެކޯޑުކުރުން

  .މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރާ ކޮންމެ އިންޓަރވިޔުއެއް ރެކޯޑު ކުރާންވާނެއެވެ) ހ  (.55  
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންޓަރވިޔު ކުރުން ހުއްދަކުރެވިފައިވ53ާމިގަވާއިދުގެ ) ށ(

  .ތަނެއްގައި ކުރާ އިންޓަރވިޔުގެ ޯ އަޑު ރެކޯޑުކުރެވި، އަދި ލިޔުމުން ރެކޯޑުކުރާންވާނެއެވެ
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އިންޓަރވިޔު ލިޔުމުނ54ް މިގަވާއިދުގެ)  ނ(

އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި، އަޑު ރެކޯޑްކުރުމުގެ ވަސީލަތް ލިބޭންހުރިނަމަ. ރެކޯޑެުކުރާންވާނެއެވެ
  .އަޑުވެސް ރެކޯޑްކުރާންވާނެއެވެ

  
އިންޓަރވިޔުކުރުން 
ހުއްދަކުރެވިފައިވާ 

ކާ އިންޓަރވިޔު ކުރާންވާނީ އަންނަނިވި ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައިވާ މީހަ. 56  
  .ތަންތަނުގައެވެ
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  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތެއްގެ މަރުކަޒެއް؛ ނުވަތަ) ހ(  ތަންތަން
މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ިޤާނޫނުގައި) ށ(

  ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއް؛ ނުވަތަ
 އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އެ އިދާރާއެއްގެޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ) ނ(

  .ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއް
  

  ފަސްވަނަ ބައި
  ޝަކުވާ
  

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ 
މުވައްޒަފު ކުރާ 
  ޝަކުވާ

  މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަމަށް، ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ.57  
ނަމަ، އެ މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް އޮތް

މިގޮތުން އެދި. މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް އެދެވިދާނެއެވެ
  . ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ

  
އެހެން ފަރާތަކުން 
  ކުރާ ޝަކުވާ

މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން، ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ޤާނޫނު) ހ (. 58  
ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ

ނޫނު ތަންފީޒުކުރާމިގޮތަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއެކު ޤާ. އިރުޝާދުގެ މަތިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
މުވައްޒަފު އެ މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކޯޓުގެ އަމުރެއް

ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ. ނެރެދިނުމަށް ފަނޑިޔާރެއްގެ ކިބައިން އެދެންވާނެއެވެ
  . ފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު ސޮއިކުރާންވާނެއެވެލިޔުމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، ޤާނޫނު ތަން

ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން، ނުވަތަ ކުށެއް) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(
ކުރާކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ހުށަހެޅުމުން، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އެ

ގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެމަތިން ފަނޑިޔާރަށް) ހ(ވާ މިމާއްދާގެ މުވައްޒަފަކު އެ މަޢްލޫމާތާގުޅޭ ޝަކު
ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ހުށަހެޅުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ޝަކުވާއެއް ފަނޑިޔާރަށް
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖިނާޢީ ދައުވާ އުފުލާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ޝަކުވާ

  . ބިގެންވެއެވެކުރާ ފަރާތަށް ލި
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖިނާޢީ ދައުވާ އުފުލާ) ށ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

ފަރާތަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު
  .ވެދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖިނާޢީ ދައުވާ އުފުލާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެ

   
ޝަކުވާގެ މައްޗަށް 
ބިނާކުރެވޭ ކޯޓުގެ 
އަމުރާއި، ކޯޓަށް 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާގައި ކުށެއް ކޮށްފިކަމުގެ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމަށް. 59  
ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ ، އެ މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް
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ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ. މުގެ ނުވަތަ އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެންވާނެއެވެއެންގު  ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު
މުވައްޒަފަކު މީހަކު ހައްޔަރު ކުރަން އެދި ހުށަހެޅިނަމަވެސް، އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓުގެ

  .ރެވިދާނެއެވެއަމުރު ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ އަމުރު ފަނޑިޔާރަށް ނެ
  

ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ 
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި 
ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ 
ލިޔުން ހިފެހެއްޓުމުގެ 
އަމުރު 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށް ނުވަތަ އެ މީހަކ59ު މިގަވާއިދުގެ . 60  
ތުން ހުށަހަޅާހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރު ނެރެން ފަނޑިޔާރު ނިންމައިފިނަމަ، ޝަކުވާކުރާ ފަރާ

ހުށަހެޅުމެއްގެ މަތިން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން، ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅުންހުރި
މީހެއްގެ ާޕސްޕޯޓު ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު

  . ކޯޓުން ނެރެވިދާނެއެވެ
ޝަކުވާ 
  އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

އަދި އެ ލިޔުމުގައި އަންނަނިވި މަޢްލޫމާތު.  ޝަކުވާ ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ. 61  
  .ހިމަނަންވާނެއެވެ

  .ޝަކުވާ ހުށަހެޅިތާރީޚް) ހ(
  .ޝަކުވާ ހުށަހެޅުނު އަތޮޅާއި ރަށް) ށ(
  .ޝަކުވާ ރައްދުވާ މީހާގެ ނަން) ނ(
  .ބަބުތައްކުށެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއްކުރާކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ސަ) ރ(
ކުށުގެ ބާވަތާއި، އީެއ ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ޤާނޫނުގައި އެކުށަކަށް) ބ(

  .ދީފައިވާ ޢާންމު ނަން ނުވަތަ މާއްދާގެ ނަންބަރު
    

  ހަވަނަބައި
  ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުން

  
ފަނޑިޔާރެއްގެ 
ކުރިމައްޗަށް 
ޙާޟިރުވުމަށް 
އެންގުން 
  

ކޮށްފިކަން ނުވަތަ ކުރާކަން ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް މީހަކު ކުށެއް . 62  
  ؛އެނގިއްޖެނަމަ އެ މީހަކަށް

  ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގިދާނެއެވެ، ނުވަތަ) ހ(
ގެ ދަށުން އެ މީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް) ޝަކުވާ( ވަނަ ބައި 5މި ބާބުގެ ) ށ(

  .މަށް އެދެވިދާނެއެވެއެންގުމުގެ އަމުރު ނެރެދިނު
  

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ 
މުވައްޒަފެއްގެ 
ކުރިމައްޗަށް 
ޙާޟިރުވުމަށް 
  އެންގުން

 ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމުގެ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާންއުޅޭކަމުގެ. 63  
ޒަފަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތަޙްޤީޤާ ގުޅޭ މަޢްލޫމާތު މީހަކަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައް

ސަބަބެއްވާނަމަ، އެ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށްޓަކައި އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނުވަތަ އެހެން
މުވައްޒަފެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަށް

  .ލިބިގެންވެއެވެ



30 

  
ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ 
 އެންގުން
  އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

  . ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 64  
  . ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަނ61ްމިގަވާއިދުގެ ) ހ(
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު) ށ(

  .ލިބިގެންވާކަން
  .  ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފައި ވާނަމަ އެޝަކުވާގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް)ނ(
  .ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ތަނާއި ގަޑި) ރ(
އަންގާފައިވާ ތަނަށް އަދި ގަޑިއަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި) ބ(

ހައްޔަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުގެ އަމުރެއް ނެރެންޖެހިދާނެކަމަށާއި، އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ
މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ބަންދުގައިތިބޭމީހުން ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ

މުން އެކަމުގެ ދަޢްވާމުވައްޒަފަކަށް އެހީނުވުން ނުވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވުދައުލަތުގެ  ،އިމާދަތިކުރު
  . ދާނެކަމަށް ބަޔާންކުރާންވާނެއެވެކުރެވި

  
ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ 

ގުން ހަވާލު އެން
  ކުރުން

ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުން ހަވާލުކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު . 65  
 ރްައދުވާއަންގާ އެންގުން މަށްޙާޟިރުވު.  އެ މީހަކަށް ރައްދުކުރުމުންނެވެލިޔުންއެ އެންގުމުގެ 

  .ނީގެ ޒިންމާދާރު ފަރާތަކަށެވެގުން ހަވާލުކުރާންވާނީ ކުންފުފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނަމަ އެ އެން
  

  ހަތްވަނަ ބައި
  ހައްޔަރު ކުރުން

  
ކުރެވިދާނެ ހައްޔަރު 

  ކަންކަން
ނުވަތަ ކުށެއްކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް މީހަކު ކުށެއްކޮށްފައިވާކަމަށް . 66  

ރު ޤާނޫނު އެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާއޮތްނަމަކުރަންއުޅޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،30މިގަވާއިދުގެ . ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 މެނުވީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު މީހަކު،ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި
  .ދާންވާނެއެވެހޯ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކޯޓުގެ އަމުރު ކުރީންހައްޔަރު ކުރުމުގެ 

  
ޙާޟިރުވުމަށް 
އެންގުމުގެ ބަދަލުގައި 
  ހައްޔަރު ކުރުން

ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުގެ ބަދަލުގައި، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު މީހަކު . 67  
  .އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެހައްޔަރުކުރާންވާނީ 

  ނުވަތަ؛ ކުށަކަށްވުންޢަމަލެއް ހިމެނޭ އަނިޔާވެރި ) ހ(
  ށް ތަކުރާރުކޮށްފާނެކަމަށް ބެލުން؛ ނުވަތައެކު) ށ(
ކިޔަމަންނުވެދާނެކަމަށް ޤާބޫލުކުރެވޭކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމަކަށް ) ނ(

   .ސަބަބެއް އޮތުން
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ހައްޔަރު ކުރުމުގެ 
  އަމުރު

  .ހިމަނާންވާނެއެވެހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން  . 68  
  .ކަންކަންހައި  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމ61ެ މިގަވާއިދުގެ) ހ(
  .ކުށްކުރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތާއި ތަން) ށ(
  .ގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅި ލިޔުމުޝަކުވާ) ނ(
  .އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރު) ރ(
  

ހައްޔަރު ކުރުމުގެ 
އަމުރު ތަންފީޒު 
  ކުރުން

ވަނަ ބައި 1 މި ބާބުގެ ތަންފީޒުކުރާންވާނީގެ އަމުރު  ހައްޔަރު ކުރުމު. 69  
  .ގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރާ އުޞޫލުންނެވެ) ހައްޔަރުކުރުންހިފައިފާސްކުރުމާއި ބަލައި(

  
އަންގާންޖެހޭ 
  ކަންކަން

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އަންނަނިވިކުރާ ވަގުތު މީހަކު ހައްޔަރު  . 70  
  .ގާންވާނެއެވެއަންކަންކަން އެމީހަކަށް 

  .އެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރެވޭކަން) 1(
  .އެމީހަކު ހައްޔަރު ކުރެވޭ ސަބަބު )2(
  .އެ މީހަކު އެ ގެންދެވޭ ތަން) 3(
  .ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަން) 4(
  .ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުގު ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަން) 5(

  
ބައްދަލުވުމާއި 

  ރުންމަޝްވަރާ ކު
 ނުވަތަށް ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހާ ބޭނުންނަމަ އެމީހަކަށް ޢާއިލާގެ މެންބަރަކަ. 71  

އަދި. ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެކަށް ނުވަތަ ރަޙްމަތްތެރިއަ
ކޮށްއެކަހެރިކޮށް ބައްދަލު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ފޯރުޤާނޫނީ ވަކީލަކާ އެމީހެއްގެ 
 ނުވަަތ ރަޙްމަތްތެރިއަކާ ބައްދަލުކާއެމީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަމީގެއިތުރުން، އަދި . ދޭންވާނެއެވެ

އަދި އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ. ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ
ފީޒުކުރާ މުވައަްޒފު އެކަށީގެންވާ މީހަކަށް އަންގަން ޤާނޫނު ތަންޢާއިލާގެކޮންތާކުކަން އެމީހެއްގެ 

     .ކުރާންވާނެއެވެވަރަށް މަސައްކަތް
  

ހައްޔަރުކުރުމުގެ 
 ލިޔުންގެއަމުރު

 ދިނުން

މީހަކު ހައްޔަރުކުރާއިރު، އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ) ހ( . 72  
  .ޒަފަކު ދޭންވާނެއެވެއަމުރުގެ ލިޔުން، ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައް

  
މީހަކު ހައްޔަރު ކުރާއިރު ޤާނޫނުގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(

 ނެތްނަމަ، ހައްޔަރުކުރެވޭލިޔުމެއްތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުގައި ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރުގެ 
ރުމަށް ކޯޓުގެ އަމުރު ނެރެފައިވާކަންމީހާއަށް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރެވޭ ކުށާއި އަދި އޭނާ ހައްޔަރު ުކ
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ހައްޔަރު ކުރެވުމަށް ފަހު ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ހައްޔަރުއަދި  .އަންގާންވާނެއެވެ
  . ހައްޔަރު ކުރެވޭމީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއްކުރުމުގެ އަމުރުގެ 

  
ކޯޓުގެ އަމުރަކާ 
ނުލައި ހައްޔަރު 
ކުރުމުގައި 

ޖެހޭ އަމަލުކުރަން
  އުސޫލު

ވަނަ މާއްދާ 70 ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުލައި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރާނަމަ މިގަވާއިދުގެ . 73  
ވަނަ މާއާްދ ގައިވާ ކަންކަން އަންގައި އަދި އެމާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް 71އާއި 

  .ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

  
ކޯޓުގެ އަމުރާ ނުލައި 
 ހައްޔަރުކުރުމުގައި
  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ

    
  ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ނުލައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ.74

  .މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޝަކުވާއެއް ތައްޔާރުކޮށް ހައްޔަރު ކުރެވޭމީހާއަށް ދޭންވާނެއެވެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި) ށ(އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  68މިގަވާއިދުގެ ) ހ(
  .ކަންކަން

  .އޭނާ ހައްޔަރުކުރި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފުގެ ނަން) ށ(
  

 ،ޢާންމު މީހަކު
ކުށެއް ކުރާ މީހާ 
ހިފެހެއްޓުން 

ފަހު ޤާނޫނުހިފެހެއްޓުމަށް މީހަކު ،  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޢާންމު މީހަކަށް. 75  
  .ބެހެއްޓިދާނެއެވެޓާފައި ހިފަހައް އެމީހާތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކު އަންނަންދެން 

 މީހާއަށްމީހާ ކުށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަން ޢާންމު  ހިފެހެއްޭޓ އެ) ހ(
   އަދިޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް އޮތުން، 

ކުށް ހުއްޓުވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ އެމީހަކުކުރާންއުޅޭ ކުށް ނުވަތަ އެ ކުރާ ) ށ(
  .ވޭ ސަބަބެއް އޮތުންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެހިފެހެއްޓުން 

  
  ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ
މުވައްޒަފަކަށް 
  އެންގުން

 މީހަކު،ޢާންމު މީހަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 75މިގަވާއިދުގެ  . 76  
ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަންހިފެހެއްޓުމަށްފަހު 
ގޮތެއްގައި ހުއްދަނޫން  ޢާންމު މީހާގެ މައްޗަށް، މިގޮތުން އަންގާފައިނުވާ ނަމަ. އަންގާންވާނެއެވެ

  .ދަޢުވާ ކުރެވިދާނެއެވެ މީހަކު ހިފަހައްޓައިގެން، އެކަމުގެ 
  

  އަށްވަނަ ބައި
  ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުން

  
އްޗަށް ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމ24ަމީހަކު ހައްޔަރު ކުރާތާ ) ހ  (.77    ވަގުތު

  . ކުރާންވާނެއެވެފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމަށް، އެ މީހަކު ޙާޟިރު 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމަށް ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހަކު ޙާޟިރުކުރުމުން އިސްތިސްނާވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި
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  . ތަކުގައެވެތިރީގައިވާ ޙާލަތް
އާންމުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭއެ މީހެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން، ) 1(

  ނުވަތަމަރުކަޒެއްގައި އެޑްމިޓްކުރެވިފައި އޮތުން؛ 
އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ފަނޑިޔުާރ ހުރިކަމަށް) 2(

  .ނުދިނުން ތަން ވެފައި، އަދި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް މޫސުން
ޙާލަތުގައި އެމީހަކު އެމަރުކަޒުންގައި ބުނެފައިވާ ) 1(ގެ ) ށ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމަށް، ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24ދޫކޮށްލާތާ ގިނަވެގެން 
އިވާ ޙާލަތްތަކުގައިގައި ބުނެފަ) 2(ގެ ) ށ(އިަދ މިމާއްދާގެ . ކުރާންވާނެއެވެއެ މީހަކު ޙާޟިރު

ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމަށް، އެ މީހަކު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ 72ގިނަވެގެން 
  .ންވާނެއެވެޙާޟިރުކުރާ
   

ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ 
ސަބަބެއް އޮތްތޯ 
  ބެލުން

 ނެތިކޯޓުގެ އަމުރެއް،  ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ މީހުންނާއި. 78  
އެ މީހުންނަކީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭނޭ އެކަށީގެންވާ، ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުން

.ކަނޑައަޅާންވާނެއެވެސަބަބެއް އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ފަނޑިޔާރު ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމުގިައ 
ލެވޭނޭ ސަބަބެއް ނެތްނަމަފަނޑިޔާރުގެ ނަޒަރުގައި އެމީހުންނަކީ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަމަށް ބެ

ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާއާއި އަދި ޙާޟިރުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހާ
  .ދޫކޮށްލާންވާނެއެވެ

  
ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ 
  އުޞޫލު

  .  ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރަންވާނެއެވެ.79  
  . ކަންކަން އެންގުންއެމީހަކަށް އަންނަނިވި) ހ(

  .އޭނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް) 1(
  .ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަން) 2(
  . ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކަންގަތުމުގެޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބި) 3(

ދޫކުރާނެތޯ ނުވަތަ ބަންދުކުރާނެތޯ(ވަނަ ބައި  1މި ގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ ) ށ(
  .ގެ ދަށުން ޝަރުޢީ މަޖިލީހުގެ ކުރިން އެ މީހަކު ދޫކޮށްލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން) ނޑައެޅުންކަ

  .އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާނޭ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުން) ނ(
  

ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެރުވުމުގެ އަމުރުގެ ޟި  ޝަކުވާގެ ކޮޕީއާއި، ކޯޓަށް ޙާ.80    ލިޔެކިޔުން
އަދި އެ ލިޔެކިޔުންތައް. ހުށަހަޅާންވާނެއެވެފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމުގައި ފަނޑިޔާރަށް  އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް

ޙާޟިރުކުރެވުނު މީހާއަށް ނުވަތަ ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާއަށް ލިބިފައިނުވާނަމަ ފުރަތަމަ
  .އެމީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ޙާޟިރުވުމުގައި އެ 
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  ނުވަވަނަ ބައި

  ކިޔުންތައް ހުށަހެޅުންދަޢްވާގެ ލިޔެ
  

ލިޔުމުން އެ ދަޢްވާއެއްގެގެންދާންވާނީ   ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢްވާ ކުރިއަށް .81    ޢާންމު އުޞޫލު
ވަނަ ބައި 4ދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ . ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ

ޙާޟިރުވުން ފައިވާ ދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ ފުރަތަމަ ގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކުރެވި) ބަންދުކުރުން(
2 އަދި ދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ވިހި (20 ބާއްވާތާ

3އާއި ) ޝަޙްޞީ ހައިސިއްޔަތުން ދޫކުރާ ކުރުން ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުން(ވަނަ ބައި 
ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމަށް ފަހު) ޅާ ޝަރުތުގެ މަތިން ދޫކުރުންކަނޑައަ(ވަނަ ބައި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ތިރީސް (30ދޫކޮށްލެވިފައިވާ މީހެއްނަމަ އެ މީހަކު ދޫކޮށްލެވޭތާ 
ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ލިޔެދަޢްވާއެއް ހުށަހަޅަންވާނީ . ހުށަހަޅާންވާނެއެވެއެމައްސަލައެއްގެ ދަޢްވާ 

  . ދަޢްވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުންނެވެނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ ސޮއިކޮށް އަން
  .ދަޢްވާކުރާ ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ކަމަށް ބެލެވޭ މުހިންމު ކަންކަން) ހ(
  .ކުށް ނުވަތަ ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ ތާރީޚާއި، ވަގުތު އަދި ތަން އެނގޭނަމަ އެކަން) ށ(
  .ނާ ޤާނޫނުގެ މާއްދާދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ޚިލާފުވި ކަމަށް ބު) ނ(
ސާބިތުވެފައިވާ ކުށާ ގުޅޭ ނުވަތަ(ވަނަ ބައި  7މިގަވާއިދުގެ ހަތްވަނަ ބާބުގެ ) ރ(      

ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކުށްކުރި ފަރާތަށް ފައިދާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި
ނުވަތަހައްޓަން އެދޭ މުދަލެއް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ހިފަ ގެ ދަށުން )އަތުލުން
  .ވާނަމަ އެކަންތަކެތި 

  
އެއް ކުށަށްވުރެން 

ކުށް ދަޢްވާ ގިނަ 
ހުށަހަޅާ އެއް 
  ފޯމްގައި ހިމެނުން

ގިނަދަޢްވާ ހުށަހަޅާ އެއް ފޯމުން އެއްކުށަށް ވުރެ   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި . 82  
  .  ކުރެވިދާނެއެވެކުށުގެ ދަޢްވާ
   ނަުވތަ؛އެއް ބާވަތެއްގެ ކުށަކަށް ވުން އެއް ކުށެއް ނުވަތަ) ހ(
   ނުވަތަ؛ވުންކަމަކަށްއެއް ޢަމަލެއް ނުވަތަ އެއް މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ) ށ(
 މުޢާމަލާުތގެގިނަ ޢަމަލު ނުވަތަ  އެއް ޢަމަލެއް ނުވަތަ އެއް މުޢާމަލާތައްވުރެ) ނ(

ކައްޗާ ގުޅިފައިވާ އަދި އެ އެންމެހައި ޢަމަލުމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެހެންނަމަވެސް އެކަތި އަނެ
  .ރޭވުމެއްގެ ބައިތަކެއް ކަމުގައި ވުން އެއްނުވަތަ މުޢާމަލާތްތަކަކީ 

  
އެއް ދަޢްވާ ހުށަހަޅާ 

ފޯމުން ގިނަ 
މީހުންގެ މައްޗަށް 
  ދަޢްވާ ކުރުން

ތެއްގައި ކުށެއް ނުވަތަ ކުށްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއް ޢަމަލެއް ނުވަތަ އެއް މުޢާމަލާ. 83  
މިގޮތުން ދަޢްވާ. ކުރެވިދާނެއެވެ ފޯމުން ދަޢްވާ  ހުށަހަޅާ އެއްބައިވެރިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދަޢްވާ

.ކުރާއިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢްވާ ވަކިވަކިން ނުވަތަ އެއްކޮށްވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
ވާއެއް ދަޢްވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިނަމަވެސް ދަޢްވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ދަޢް
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  .ހިމަނާފައިވާ ދަޢްވާ ރައްދުވާ އެންމެންގެ މައްޗަށް ކުރުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ
  

ގުޅުވައިގެން ދަޢްވާ 
ކުރުމުން 
މަސްލަހަތަށް 
  އުނިކަން އައުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 83ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  82މިގަވާއިދުގެ   .84  
ރުމުން މީހެއްގެ މަސްލަހަތަށް ބޮޑު އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ކޯޓަށްގުޅިގެން ދަޢްވާކު

ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ އުނިކަމެއް އަންނަކަމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް
ދަޢްވާތައްއެފޯމުގައިވާ ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އަދި އެއީ އިންސާފުވެރިގޮތް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ނަމަ 

  .ދަޢްވާ ރައްދުވާ މީހުން، ދަޢްވާ ހުށަހަޅާ ވަކިވަކި ފޯމަށް ބަދަލުކުރާންވާނެއެވެ ނުވަތަ
ކޯޓަށް ދަޢްވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ދަޢްވާ ކުރާ ފަރާތުން ދަޢްވާ ހުށަހަޅާ ފޯމަށް . 85    ދަޢްވާ ބަދަލު ކުރުން

ބަދަލެއްށްފައިވާ ފަދަ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ87ޮ ވަނަ މާއްދާގައި ނުވަތަ 86މިގަވާއިދުގެ 
ގެނެވޭނީ، އެގެންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދަޢްވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތަށް އުނިކަެމއް

   .ނާންނަނަމައެވެ
  

 ޝަރީޢަތުގެ
 އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ
  ކުރިން
ދަޢްވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް 
  ބަދަލުކުރުން

  

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން،  ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ނޯޓިސް ލިބޭގޮތަށް. 86  
ކަންކަން ބަދަލު ކޮށް ނުވަތަ ް ްދަޢްވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ ދަޢްވާ ބިނާވެފައިވާ ފެށުމުގެ ކުރިން 

މިގޮތުން އިތުރު ކުރެވޭ ކަންކަން ވާންވާނީ އަސްލު ކުށް ނުވަތަ. އިތުރު ކުރެވިދާނެއެވެަދޢްވާ 
  .ކުގެ މައްޗަށެވެކުށްތައް ބިނާވެފައިވާ ޢަމަލުގެ ނުވަތަ ޢަމަލުތަ

  
ޝަރީޢަތުގެ 
އަޑުއެހުން 
ފެށުމަށްފަހު 
ހުށަހެޅިފައިވާ 
ދަޢްވާއަށް 
ބަދަލުނުގެނައުން 

ދަޢްވާ ހުށަހަޅާފެށުމަށް ފަހު ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ު ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން  . 87  
ކު ދަޢްވާއެހެންނަމަވެސް ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެ. އިތުރު ކޮށްގެންނުވާނެއެވެފޯމަށް، ދަޢުވާއެއް 

  .ބިނާވެފައިވާ ކަންކަން ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ
  

  ދޫކޮށްލުންދަޢްވާ ް
  

ދަޢްވާ ހުށަހަޅާފެށުމުގެ ކުރިން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ) ހ  (.88  
ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށްދަޢްވާތައް  ނުވަތަ ދަޢްވާއެއްހިމެނޭ ްފޯމުގައި 

ދަޢްވާ ކުރުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތަށް އޮންނަ ގޮތަށްއެމިގޮތުން ދޫކުރާއިރު ފަހުން . ގެންވެއެވެލިބި
  .ނުވަތަ ނޯންނަ ގޮތަށްވެސް ދަޢްވާ ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

ދަޢްވާ ހުށަހަޅާދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން މަށްފަހު ފެށުޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ) ށ(    
ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށްވާތައް ދަޢް ނުވަތަ  ދަޢްވާއެއްހިމެނޭފޯމުގައި 

ނަމަވެސް މިގޮތަށް ދޫކުރުމަށްފަހު، ފަހުން އެދަޢްވާކުރުމުގެ ޙައްޤު ދަޢްވާކުރާ.  ލިބިގެންވެއެވެ
  .ފަރާތަށް ލިބިގެންނެއްނުވެއެވެ

  
       

  



36 

  ދިހަވަނަ ބައި
  އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން

  
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 10ޔުން ހުށަހަޅާތާ   ދަޢްވާގެ ލިޔެކި. 89    ޢާންމު އުޞޫލު

  .ކުރާންވާނެއެވެއަދި އެ އަޑުއެހުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓުން . ބާއްވާންވާނެއެވެ
  .ދަޢްވާލިބޭ މީހާއަށް ދަޢްވާގެ ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުން) ހ(
  .  ދަޢްވާ ސާފުކޮށް ބުނެދިނުންދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ) ށ(
ފަރާތުންރައްދުވާ  ދަޢްވާ ކުށަށް އިޢުތިރާފްވޭތޯ ނަުވތަ އިންކާރުކުރޭތޯއާމެދު  ީ)ނ(

  . ފުރުޞަތު ދިނުންއެއްޗެއް ބުނުމަށް 
  

ދަޢްވާގެ 
ޞައްޙަކަމާމެދު 
  ގޮތެއް ނިންމުން

ކުރުމަށްތަޙްޤީޤް މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގައި އެ މައްސަލައެއް . 90  
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު
ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު ނުވަތަ އެފަރާތުން ޢައްޔަން

.ންކަމާ މެދު ހެކިބަސް ދޭންވާނެއެވެކަދަޢްވާތައް ބިނާވެފައިވާ  ދަޢްވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާ މީހަކު
މިގޮތުން ދޭ ހެކިބަހުގެ އަލީގައި ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުގެ ކޮޅަށް ވީއެންމެ ބޮޑަށް ބުރަވެ ބަލާއިރު އެ

މީހަކަށްބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ވިސްނާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކުށެއްކަމަށް ދަޢްވާ ރައްދުވާ ކުށަކީ 
  .ކުރާންވާނެއެވެވާ ބާތިލު ދަޢްކޯޓުން އެ ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެނަމަ، 

  
ދަޢްވާއާ މެދު 
  އެއްޗެއް ބުނުން

ގޮތެއްގޮތަކުންކުރެ  ފަރާތުން ދަޢްވާއާ މެދު އަންނަނިވި ެދަޢްވާ ރައްދުވާ  ޭ )ހ  (.91  
  .އިޚްތިޔާރުކުރާންވާނެއެވެ

  .ކުށަށް އިޢުތިރާފު ވާކަން) 1(
  .އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢްވާ ކުރެވެން ނެތްކަން) 2(
  .ށެއް ނޫންކަންއެއީ ކު) 3(
  .ދަޢްވާއަށް އިންކާރު ކުރާކަން) 4(

ފަރާތުން މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވުނު ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިންދަޢްވާ ރައްދުވާ  ޭ )ށ(     
  . ބަލާންޖެހޭނެއެވެގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ނުކޮށްފިނަމަ އޭނާ ދަޢްވާއަށް އިންކާރުކުރީ ކަމަށް ކޯޓްުނ 

  
  
  
 

  އެގާރަވަނަ ބައި
   ކުށަށް އިޢްތިރާފްވުންޑުއެހުމުގައިޝަރީޢަތުގެ އަ
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ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ގޮތެއް) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 91މިގަވާއިދުގެ  . 92    އިޢްތިރާފު ވުން
އިޙްތިޔާރުކުރުމަށް ކޯޓުން އަންގާއިރު، ދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާ، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ކުށަށް

މާ ގުޅިގެން އަންނަނިވި ޙައްޤު އެމީހަކު ދޫކޮށްލަނީކަމަށްކުށަކަށް އިޢްތިރާފުވުއިޢުތިރާފުވާނަމަ އެ 
  . އަަަންގާންވާނެއެވެމީހާއަށް ކޯޓުން އެ  ާ ،ބެލެވޭނޭ ކަމަށް
  .މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތާއިގެން ކުރިއަށް ދިޔުން) 1( 
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތިމާއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅޭ ހެކިންނާ ކުރިމަތިލާ އަދި) 2(

  .ވާލު ކުރުންއެމީހުންނާ ސު
ޝަރީޢަތުގައި ތިމާ އަމިއްލައަށް ކުށްވެރިވާ ފަދަ ހެކިބަސް ތިމާއާ ދެކޮޅަށް ދިނުމަށް) 3(

  .މަޖުބޫރުނުކުރުން
  . ދިނުމާއި، ހެކި ހުށަހެޅުންޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތިމާ އަމިއްލައަށް ހެކިބަސް ) 4(
  .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކިން ޙާޟިރުކުރުވުން) 5(
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހާލަތުގައި މެނުވީ ސާބިތުވާ ކުށަކާ ދެކޮޅަށް 97ވާއިދުގެ މިގަ) 6(

  .އިސްތިއުނާފު ކުރުން
  . ކޮންމެ ދަޢްވާއެއްގެ ތަފްޞީލު ާ ދަޢުވާ ރައްދުވާފަރާތާމެދު ކުރެވިފައިވާ)7(
 ނުވަތަ މީގެ ތެރޭގައި ޖަލަށްލުން، ޖޫރިމާނާކުރުނާ:ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ އަދަބު) 8(

  . އަދަބުން އެހެނިހެ
  .މުދަލެއް ހިފަހެއްޓުން ހިމެނޭނަމަ އެކްަނ)  9(
  .ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދައިދިނުމަށް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރު) 10(

  
މަޖްބޫރުކަމެއް ނެތިވާ 
އިޢްތިރާފެއް ކަން 
  ކަށަވަރު ކުރުން

ގެ ކުރިން އެ މީހަކު މީހާގެ އިޢްތިރާފު ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރުމު ދަޢުވާ ރައްދުވާ  ޭ.93  
 ނެތި ވަޢުދެއްއެވާ އިޢްތިރާފަކީ އަމިއްލަ ރުހުމުގައި އެއްވެސް މަޖްބޫރުކަމެއް، ބިރެއް، ނުވަތަ ް

 ެ މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއެހެންނަމަވެސް .  ކުރާންވާނެއެވެވާ އިޢްތިރާފެއްކަން ކޯޓުން ޔަޤީން
ރާ ފަރާތާއެކުވެވޭ އިޢްތިރާފުގެ އެއްބަސްވުންދަޢްވާކުވަޢުދުގެތެރޭގައި، މިގަވާއިދުގެ ދަށުން 

  .އިސްތިސްނާވެގެންވެއެވެ
  

އިޢުތިރާފުކުށަކަށްވާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން   .94    ބިނާވެގެންވާ ހަޤީޤަތް
 ހަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާއިޢުތިރާފަކީކޯޓުން ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ީ

  .ކުރާންވާނެއެވެޢުތިރާފެއްކަން ކޯޓުން ކަށަވަރު ެއި
  

އިޢްތިރާފުން 
  ރުޖޫޢަވުން

އެއްވެސް ސަބަބެއް،  ކުށަކަށްވާ އިޢްތިރާފު ކޯޓުން ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުރިން. 95  
ކޯޓުން.  ރުޖޫޢަ ވެވިދާނެއެވެ އިޢުތިރާފުންއެ ްދަޢުވާ ރައްދުވާ މީހާއަށް ބަޔާންކުރުމަކާ ނުލައި، 

ދަޢުވާ އެހެންނަމަވެސް އެ ކުށަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، ، ޤަބޫލުކުރުމަށް ފަހުއިޢުތިރާފުު
  .އިޢްތިރާފްުނ ރުޖޫޢަވެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެރައްދުވާ މީހާއަށް 
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އަދަބު 
  ކަނޑައެޅުމަށްފަހު

އިޢްތިރާފުން ޭ 
ރުޖޫޢަވުން 
  

ގެއިސްތިއުނާފުއިޢުތިރާފުން ރުޖޫޢަވެވޭނީ  ، ފަހު  ީ އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް.96  
  . މަރުޙަލާގައެވެ
  

އިޢުތިރާފުގެ 
  މައްސަލަ
  ތަކުގައި 

 އިސްތިއުނާފު 
  ކުރުން

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން އިޢުތިރާފުވާ މައްސަލަތައް  .97  
ގައި ނޫންކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ރުހުމުއިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިޢުތިރާފުވީ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުނ92ްދަޢުވާ ރައްދުވާފަރާތަށް މި ގަވާއިދުގެ  ތަކުގައާއި،މައްސަލަ
   .އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އަންގައިފައިނުވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައެވެ

  
 ުގެ އިޢުތިރާފުު

  އެއްބަސްވުން
ވާހަކަ ާދަޢުވާކުރާ ފަރާތާ  މެދު އިޢުތިރާފުވުމާ ކުށަށް ާރާތްފަ ދަޢުވާ ރައްދުވާ  ާ. 98  

މިގޮތުން ދައްކާވާހަކައިގައި ކޯޓުން. އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިދާނެއެވެދައްކައި އިޢުތިރާފުގެ 
  .ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެެވ

  
އިޢްތިރާފުުގެ 
  ންއެއްބަސްވު

  
  ކަނޑައެޅޭނެ
  ގޮތްތައް

  

ކުރުމަށް ދަޢުވާ ކުރާފަރާތުންމުން ކުރެ ކަމެއް ި އަންނަނިވި ކަންކަ) ހ(.  99  
ނުވަތަކުޑަކުށަކަށް އެއަށްވުރެ ދަޢްވާކުރި ކުށަށް ނުވަތަ ް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެކަމެއްގެ ބަދަލުގައި 
  .ފަރާތުން އިޢްތިރާފު ވެވިދާނެއެވެދަޢުވާ ރައްދުވާ  ދަޢުވާކުރި ކުށާ ގުޅުންހުރި އެހެންކުށަކަްށ ޭ

  ،އެއް ނުކުރުމަށްއިތުރު ދަޢްވާ) 1(
  ،ކޮށްފައިވާ އިތުރު ދަޢްވާތައް ދޫކޮށްލުމަށް) 2(
 ވަކި އަދަބެއް ނުވަތަ އަދަބުގެ ވަކި މިންގަނޑެއް ރަނގަޅުކަމަށް ކޯޓަށް) 3(

  ހުށަހެޅުމަށް،
 ް ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުންއަދަބަކަށްފަރާތުން ް ކޯޓުގައި އެދޭ ވަކި ދަޢުވާ ރައްދުވާ  ޭ )4(

  ،ށްއިޢްތިރާޟު ނުކުރުމަ
ވަކި އަދަބެއް ނުވަތަ އަދަބުގެ މިންގަނޑެއް އެއީ އެ ދަޢުވާއަށް އެންމެރަނގަޅު) 5(

  .އަދަބުކަމަށް އެއްބަސްވުމަށް
ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވެވޭ 4  ވަނަ ނަންބަރު ނުވަތަ 3ިގެ ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

ޯކޓުގައި އެދޭޅުމަކަށް ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެ ފަރާތުން  ދަޢުވާކުރާއެއްބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން ާ
5ގެ ) ހ(އެހެންނަމަވެސް މިމާއްދާގެ . އެދުމަކަށް ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރުން ލާޒިމުވެގެނެއް ނުވެއެވެ

އިޢްތިރާފުުގެ އެއްބަސްވުމެއް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި ނަމަ ާވެފައިވާ ދަށުން ވަނަ ނަންބަރުގެ 
ދޭގޮތާ އެއްގޮތަށް ކޯޓުން އަދަބު ެ ފަރާތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އެދަޢުވާކުރާ

  . ކަނޑައަޅާންވާނެއެވެ
ކުރުމާމެދު ނުވަތަ ނުކުރުމާމެދު ވަކި ގޮތެއްއިޢްތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ޤަބޫލު ) ނ(

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ހޯދަންޖެހޭ(ވަނަ ބައި 2މިގަވާއިދުގެ ހަތްވަނަ ބާބުގެ ކަނޑައެޅުން، 
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ގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ) މާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓު  ހުށަހެޅުންހޯދު
  .އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެނިމެންދެން، ފަސްކުރުމުގެ ކަންކަން ބަލައި ް 

  
އިޢްތިރާފުުގެ 
އެއްބަސްވުން 
  ހާމަކުރުން

އިޢްތިރާފުުގެހަޅާއިރު، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ ކުށުގެ އިޢުތިރާފު. 100  
 ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަން މައްސަލައިގައިމެއް އޮތް ޙާލަތެއްގައި އެ އެއްބަސްވުމުގައިއެއްބަސްވުި

ކޯޓުން އެހެންގޮތަކަށް،  ހާމަކުރާންވާނީމިގޮތުން ީ. ހާމަކުރާންވާނެއެވެހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން 
  .ތުގެ މަޖިލީހެއްގައެވެ ޝަރީޢަކަނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ެ

  
އިޢްތިރާފުުގެ 
އެއްބަސްވުން ޤަބޫލު 
  ނުކުރުން

ޤަބޫލުނުކުރުމަށް  އެއްބަސްވުންގެއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިޢްތިރާފު) ހ  (.101  
  .ޤަބޫލު ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެއެ އެއްބަސްވުން ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ް 

  ބޮޑު އަދަބެއް އިޢްތިރާފުުގެ އެއްބަސްވުމުން ލިބޭނެނަމަރަށް ވުރެ ްއެކަށީގެންވާވަާ  )ށ(
  . ކޯޓުން ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެންްއެަ އެއްބަސްވު
ކޯޓުންގޮތަށް  ނަމަ އަންނަނިވި   ނުކުރާި ކޯޓުން ޤަބޫލުންްއިޢުތިރާފުުގެ އެއްބަސްވު) ނ(
  . ކުރާންވާނެއެވެޢަމަލު ެ

 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭނުކުރިކަން ުޤަބޫލު  ކޯޓުން ން އިޢްތިރާފުުގެ އެއްބަސްވު) 1(
  .ފާަރތްތަކަށް އެންގުން

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭއިޢުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ކޯޓުން ޤަބޫލު ނުކުރި ސަބަބު ) 2(
  .ފަރާތްތަކަށް އެންގުން

  .ފަރާތަށް ދިނުންދަޢުވާ ރައްދުވާ އިޢްތިރާފުން ރުޖޫޢަވުމުގެ ފުރުޞަތު ޭ ) 3(
އިޢްތިރާފުން ރުޖޫޢަ ނުވެއްޖެނަމަ އޭނާ ކުށަށް އިޢުތިރާފުވީ ކަމަށް ކޯޓުން ޭ) 4(

 ކަމާއި އަދި ދަޢްވާކުރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްބަލާނެ
  .އެންގުންނުގަންނާނެކަން ބަލައި ް 
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  ތިންވަނަ ބާބު
  ލުން ދާއިރު ދޫކޮށް ހިނގަމުންޝަރީޢަތުގެ ކުރިންނާއި ޝަރީޢަތް ް

 
  

  ފުރަތަމަ ބައި
  ކަނޑައެޅުންގޮތެއް  ދޫކުރުމާއިމެދު ނުވަތަ ބަންދުކުރުމާއިމެދުޯ

  
ފުރަތަމަ ޙާޟިރުވުމުގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 77މިގަވާއިދުގެ  . 102    ޢާންމު އުޞޫލު

  .އަންނަނިވި އަމުރުތަކުގެ ތެރެއިން އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެންވާނެއެވެ
 ޝަޚްޞީ ހައިސިއްޔަތުންގެ ދަށުންވަނަ ބައި 2މިބާބެުގ  ފެށެންދެން ޝަރީޢަތް) ހ(

  ނުވަތަ ؛ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް

ޝަރުތެއް ނުވަތަކަނޑައަޅާ ގެ ދަށުންވަނަ ބައި 3މިބާބުގެ ޝަރީޢަތް ފެށެންދެން ) ށ(
  ނުވަތަ ؛ދޫކުރުމަށްޝަރުތުތަކެއްގެ މަތިން

  . ް ބަންދު ކުރުމަށްގެ ދަށުންވަނަ ބައި 4މިބާބުގެ ންދެން ޝަރީޢަތް ފެށެ) ނ(
  

ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ 
  ކަންކަން

 މިބާބުގެ މިބައިގެ ދަށުން މީހަކު ދޫކުރުމާ މެދު ނުވަތަ ބަންދުކުރުމާ މެދު ގޮތެއް  .103  
އްކަނޑައެޅުމުގައި އެ މީހަކު ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޟިރުވުން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަ
ހުރިތޯއާއި އަދި އެ މީހަކު ދޫކޮށްލުމުން އެހެންމީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް

އަދި މިމާއްދާގެ ދަށުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި. ކުރިމަތިވެދާނެތޯ ނިންމާންވާނެއެވެ
  . އަންނަނިވި ނުކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާންވާނެއެވެ

 މީގެ ތެރޭގައި ކުށުގެ ދަރަޖައާއި،؛ތާއި ކުށް ކޮށްފައިވާ ޙާލަތުކުށުގެ ބާވަ) ހ(
  .ކުށްކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިކަން ހިމެނޭނަމަ އެކަން

  .އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކީގެ ބުރަދަން) ށ(
 ގުޅިގެން ކުށެއް ކުރުމަށް ރާވަމުންދާކަމުގެ ފަރާތަކާބަންދުކުރެވިފައި ނުވާ ާ) ނ(
  .ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުތުހުމަތާއި އެ
  .ކުށުގެ ރެކޯޑު) ރ(
އެމީހެއްގެ އުޅުމާއި، ޖިސްމާނީ އަދި ސިކުނޑީގެ ޙާލަތާއި، ޢާއިލާގެ) ބ(         

 މުޖުތަމަޢެއްގައި ފުދުންތެރިކަމާއި، އެ ި މާލީގުޅުންތަކާއި، ަވޒީފާއެއްގައި އުޅޭނަމަ އެކަމާއި، ެ
 ގުޅުންހުރި މިންވަރާއި، މަސްތުވާއެއްޗެހި ނަހަމަ ގޮތުގައިއުޅެފައިވާ މުއްދަތަށާއި، މުޖުތަމަޢާ

  .ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގައި ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް، ބޭނުންކުރާނަމަ އެކަމާއި
ނުވަތަ،  ފެށެންދެންއެމީހަކީ ޕްރޮބޭޝަނަށް، ނުވަތަ ޕެރޯލްއަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ް) ޅ     (
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ނުވަތަ ނިޔާ ކަނޑައެޅެންދެން،  ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ، ފެށެންދެންލައިސްތިއުނާފުގެ މައްސަ
  .ނިމި ދޫކުރެވިފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

  . އޭނާ ދޫކޮށް ލައިފިނަމަ މީހަކަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައަްކާ) ކ     (
  

  ދެވަނަ ބައި
  ދޫކުރުންދަށުން ވަތަ ކަފާލާތުގެ ޝަޚްޞީ ހައިސިއްޔަތުން ާ ދޫކުރުން ނު

  
 ދޫކުރުމުން ދަށުން ޝަޚްޞީ ހައިސިއްޔަތުން ދޫކުރުމުން ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ. 104    އުސޫލުޢާންމު 

އެމީހަކު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާނެކަން ޔަޤީން ކުރެވޭނަމަ އަދި އެމީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހެއްގެ
 ނާންނާނެކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަނަމަ، އެ ދޫކުރެވޭ މުއްދަތުގެއްނުވަތަ ބަޔެއްގެ ސަލާމަތަށް ނުރައަްކލެ

ޝަޚްޞީ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތައެމީހެއްގެ  އެމީހަކު ތެރޭގައި އިތުރު ކުށެއް ނުކުރުމަށް ޝަރުޠުކޮށް
އެމީހަކު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ކޯޓުން ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ

  . ދޫކުރެވިދާނެއެވެ
  

ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި 
  ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު

  ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު ވާންޖެހޭނީ އެމީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން.105  
  . ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ ޢަދަދަށެވެ

  
ކަފާލަތުގެ މުދާލާއި 

ދައުލަތަށް ފައިސާ 
  ނެގުން ް

 ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރުކުރުމުން، ކަފާލާތުގެ ދަށުން. 106  
ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި، އެމީހަކު ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ

 ފައިސާ ނުވަތަ މުދާނަގާ ާމިގޮތުން .  އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ދައުލަތަށް ނެގުމުގެމުދާ ެ
  . ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުވަތަ މުދަލުގެ ގޮތުގައެވެބެލެވޭނީ 

  
ދޫކުރުމުގެ އަމުރުގައި 
  ހިމެނޭ ކަންކަން

ޝަޚްޞީ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މީހަކު ދޫކުރުމަށް) ހ (. 107  
ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުގައި އެ މީހަކު އެ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން ދޫކުރެވޭ ޝަރުޠުތައް

އަދި އެޝަރުޠުތައް ބަޔާންކުރަންވާނީ އެމީހެއްގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް. އެވެބަޔާންކުރާންވާނެ
  .އޮޅުންފިލާނެފަދަ ސާފު ޢިބާރާތުންނެވެ

ކޯޓުން ނެރޭ އެގައި ަބޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރުން ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(
   . ވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެންުއަންނަނިވި ކަންކައަމުރުގައި 

 ި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ކަނޑައެޅޭނޭ އަދަބާއި އަދި އެ)1(
  .މުއްދަތުގައި ކުށެއްކޮށްފިނަމަ ކަނޑައެޅޭނޭ އަދަބު

 މީގެ ތެރޭގައި:ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެ ޚިލާފުވުމުގެ ނަތީޖާ) 2(
  .ހިމެނޭކަންވުަގތުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް އަމުރު ނެރުން 
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 ޤާނޫނު ހިންގުމަށްއެޅުން، ނުވަތަޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ހުރަސް) 3(
ނުވަތަ، ހުރަސްއެޅުމާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން

   .ކުށްވެރިވެދާނެކަންމެުގ ކުށުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވު
  

  ތިންވަނަ ބައި
  ރުންކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުގެ މަތިން ދޫކު

  
ޝަޙްޞީ ހައިސިއްޔަތުން ދޫކުރާ ދޫކުރުން ނުވަތަ(ވަނަ ބައި 2  މި ބާބުގެ .108    ޢާންމު އުޞޫލު

ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލުން، އެމީހަކު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާނެކަން) ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުން
 އެހެން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެޔަޤީން ނުކުރެވޭނަމަ އަދި އެގޮތުން ދޫކުރުމުން އެމީހެއެްގ ފަރާތުން

އެމީހަކު އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ފެންނަނަމަ
  .ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަނޑިޔާރު އަމުރު ކުރަންވާނެއެވެ

މަށްދޫކޮށްލާފައިހުންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ކުށެއް ކޮށްގެންނުވާނެކަ) ހ(
  .ޝަރުޠުކޮށް
ފަނޑިޔާރަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ޝަރުޢީ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވާނެކަން އެކަށީގެންވާ) ށ(

ގޮތުގައި ޔަޤީން ކުރެވޭނޭ އަދި އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ސަލާމަތަށް
މިގޮތުން. ޑައެޅުމަށް ފަހުނުރައްކަލެއް ދިމާނުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ލުއި ޝަރުޠުތައް ކަނ

  .ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކުގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނިދާނެއެވެ
ދޫކުރުމުގެ އަމުރާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަން ކޯޓަށް ރިޕޯޓުކުރާނޭ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ) 1(

މިގޮތުން ދޫކުރެވޭނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް. ދަށަށް ދޫކުރުމަށް
އި އަދި އެމީހެއްގެ ފަރާތުން އެހެން މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެޙާޟިރުވާނެކަމަށާ

ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާނުވާނެ ކަމަށް އެމީހަކު ބެލުމުގެ ކަންކަމުގައި
  .ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރަށް ޔަޤީންކަން ދޭނަމައެވެ

ށްވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއްނެތްނަމަ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަ) 2(
  .މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރުމަށް

ތަޢްލީމީ ޕްރޮގުރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނުވަތަ ބައިވެރިވެފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް) 3(
  .ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް

ދަތުރު ފަތުރުކުރުމާއި، އުޅޭނޫޅޭ ތަންތަނާއި، މީހުންނާއި ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ) 4(
  .އަޅާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮަތށް ޢަމަލުކުރުންޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުމާ މެދު ކަނޑަ

އެ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު މީހާއާއި އަދި އެ މައްސަލައިގައި) 5(
ހެކިބަސްދޭނޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ އެންމެހާ މީހުންނާ ނުގުޅުމާއި ބައްދަލު

  .ނުކުރުން
  .ން ރިޕޯޓު ކުރުންކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަކަށް ގަވާއިދު) 6(
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ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ގޭގައި ހުރުމަށް އަންގައިފިނަމަ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު) 7(
  . ކުރުން

  .ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ނުގެންގުޅުން) 8(
ކަނޑައަޅާ ޞިއްޙީ، ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުވަތަ މަސްތުވާ އެއްޗެހީގެ ފަރުވާދޭ) 9(

  .މަށްމަރުކަޒެއްގައި ފަރުވާ ލިބިގަތު
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާނެ ކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ގަރަންޓީއެއްގެ ގޮޮތުގައި) 10(

ބެހެއްޓި މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ނެގޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމާއި
އަދި އެ ފައިސާ ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް

  .ހުށަހެޅުމަށް
މު ޙާޞިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްޓަކައި، ނަުވތަ އެނޫންވެސްތަޢްލީ) 11(

  .  އެހެން މަޤްޞަދެއްގައި ދޫކުރުމަށްފަހު އެނބުރި އައުން
  

މާލީ ޝަރުޠު 
  ކަނޑައެޅޭ ހުދޫދު

 ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ މާލީ ޝަރުޠުތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުވުމުގެ. 109  
ޢަތުގެ ކުރިން ހައްޔަރުގައި ބަންދުވެފައި ހުރުމަށް މެދުވެރިވެގެންނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ޝަރީ

  .ނުވާނެއެވެ
  

ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ 107  މީހަކު ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރުގައި މިގަވާއިދުގެ .110    ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރު
  .ޝަރުޠުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  
  

  ހަތަރުވަނަ ބައި
  ބަންދުކުރުން

  
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހ103ު މި ގަވާއިދުގެ  .111    ޢާންމު އުޞޫލު

ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ޝަރުޠާއެކު ނުވަތަ ތަފާތު އެކިއެކި ޝަރުޠުތައް
 އަދި އެމީހެއްގެ،ކަނޑައެޅުމުންވެސް އެމީހަކު ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާނެކަމުގެ ޔަޤީން ކަން ނެތްނަމަ

 މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ފެންނަނަމަ،ފަރާތުން އެހެން
  .އެމީހަކު ބަންދުކުރަން އަމުރު ކުރަންވާނެއެވެ

  
 ކުރުމުގެ ބަންދު

އަމުރުގައި 
ހިމަނަންޖެހޭ 
  ކަންކަން

  .ވެ ކުރުމުގެ އަމުރުގައި އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެބަންދު . 112  
ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމަކާއި އަދި ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރާ) ހ(
  .ލިޔުމެއް
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ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުއެމީހަކު ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނާނީ ) ށ(
މިގޮތުން.  ކަން ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައިޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ވުޒާރާގެ

ކަނޑައަޅާ ތަން ވާންވާނީ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމުމަށް
ފަހު ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޒާރުގައިވާ، ނުވަތަ އެމީހުންގެ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުގެ

  .މަރްޙަލާގައިވާ މީހުން ތިބޭ ތަނާ ވަކިތަނަކަށެވެ
  

ގޮތުން ވަގުތީ
  ދޫކުރުން

 ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހާ ދޫކޮށްލުމަކީ އެމައްސަލައިގައި އެމީހާ ދިފާޢުވުމަށް. 113  
ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ

ކޮށްފައިވާމީހާބަންދުނަމަ، އެނޫންވެސް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ސަބަބެއްވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ފެނިއްޖެ
  .ވަގުތީ ހުއްދައަކާ އެކު ދޫކުރެވިދާނެއެވެ

      
  

  ފަސްވަނަ ބައި
  ްޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިން ދޫކޮށްލުނ

  
ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިން 
  ދޫކޮށްލުން

 ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ހުނަނަންވާނީ،  ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު.114  
.ގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެއޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އޭނާ

އެހެންނަމަވެސް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވުން ޔަޤީން ކުރުމުގެ ގޮތުން
ނުވަތަ ގަވާއިދުން ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރަހަކަށް ވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން އެމީހަކު

ފައިވާ ޝަރުޠުތައް ބަދަލު ކުރުން ނުވަތަ ދޫކޮށްފައިވާ ދޫކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެދޫކޮށް
  .އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
  ހަވަނަ ބައި

  ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޮށްފައިވާއަމުރު މުރާޖަޢާކުރުން
  

ޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރު އަނބުރާ ގެނައުމަށް ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށް ކޯ. 115    ޢާންމު އުޞޫލު
މިގޮތުން. ނުވަތަ ބަދަލު ކުރުމަށް އެދި މައްސަލަބަލާ ކޯޓަށް ކޮންމެއިރަކުވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ހުށަހެޅުމުން ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގައި ފަނޑިޔާރު ބެލި ކަންތައްތަކާއި،
ވަނ1ަނު އިތުރު ަމޢްލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހު މި ބާބުގެ ގެ އިތުރުންވެސް ހުށަހެޅުއޭ

ގެ ދަށުން އެމީހަކު ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ) ދޫކުރާނެތޯ ނުވަތަ ބަންދުކުރާނެތޯ ކަނޑައެޅުން(ބައި 
  .ދޫކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ
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ދޫކުރުމުގެ އަމުރު 
  މުރާޖަޢާކުރުން

ޝަޚްޞީ ހައިސިއްޔަތުން ދޫކުރާ ދޫކުރުން(ވަނަ ބައި 2ބާބުގެ   ފަނޑިޔާރަކު މި .116  
ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުގެ މަތިން( ވަނަ ބައ3ިނުވަތަ މި ބާބުގެ ) ނުވަތަ ކަފާލާތުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުން

  :ގެ ދަށުން މީހަކު ދޫކޮށްފިނަމަ) ދޫކުރުން
ޠުތައް ބަދަލުއެކުރި އަމުރު އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅި ޝަރުކޯޓުން ) ހ(

  އަދި . ކުރުމަށް ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
ދޫކޮށްފައިވާ މީހާއަށް އޭނާ ދޫކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ) ށ(

  .އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ
  

ބަންދުކުރުމުގެ 
އަމުރު މުރާޖަޢާ 
  ކުރުން

ޔާރަކު ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ނުވަތަ މީހަކު ބަންދުކުރުމަށް ފަނޑި. 117  
  .ބަދަލު ކުރުމަށް އެދި ބަންދުގައިވާ މީހާއަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
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  ހަތަރުވަނަ ބާބު
  ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގެ މަރުޙަލާ

 
  

  ފުރަތަމަ ބައި
  ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގައި ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް

  
 ފެށުމުގެ ކުރިން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ދިފާޢެއް،  ޝަރީޢަތް.118    ޢާންމު އުޞޫލު

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން. ނުވަތަ އިޢްތިރާޟެއް، ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  . ވާންވާނީ ޝަރީޢަތަކާ ނުލައި އެއާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމޭނެ ފަދަ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ

  
ން ޝަރީޢަތުގެ ކުރި
  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުން

 އަންނަނިވި ހުށަހެޅުންތަކަކީ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބަލައި. 119  
  .ނުގަނެވޭނެ ހުށަހެޅުންތަކެކެވެ

  . ދަޢްވާ އުފުލުމުގައި ހުރި އުނިކަންކަންކަން) ހ(
 ކުރި، އިނަމަވެސް ދަޢްވާގެ ލިޔެކިޔުމުގަ. ދަޢްވާގެ ލިޔެކިޔުމުގައި ހުރިއުނިކަން) ށ(

ކުށް ހިމަނާފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ، މައްސަލަ ނުނިމޭހައި ހިނދަކު ކޮންމެ
  .އިރަކުވެސް ހުށަހެޅިދާނެ ހުށަހެޅުމެކެވެ

ނަމަވެސް ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން އެފަދަ ހެކި. ޤަބޫލު ކުރެވޭ ހެކި) ނ(
ނޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތްނަމަ އެހުރިކަން، ނުވަތަ އެފަދަ ހެކި ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ

  .ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅިދާނެއެެވ
ގެ) ދަޢްވާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން(ވަނަ ބައި 9މިގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ) ރ(

  .ދަށުން ދަޢްވާ ނުވަތަ ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތް ވަކިކުރުން
ހޯދުމަށް އެދިހޯދުންތައް (ވަނަ ބައި 4މިގަވާއިދުގެ ފަސްވަނަ ބާބުގެ ) ބ(

ގެ ދަށުން ހޯދުންތައް) ހުށަހެޅުމުން އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ދިނުން
  .ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ތަންފީޒުކުރުން

  
 ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގައި. 120    އަޑުއެހުން ބޭއްވުން

ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރުހިމެނޭ 
  .ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން ދެވޭ 
  މުއްދަތު

  ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ހުށަހެޅުން ޝަރީޢަތް.121  
މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާ.  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ކުރިން) ތިރީސް (30ފެށުމުގެ 
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އަދި. ގުޅިގެން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންޖެހޭނަމަ އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުމުންނެވެ
ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް) ފަހެއް (5އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ 

  . އަންގަންވާނެއެވެ
  

ޅުމަށް ތާއީދުކޮށް ހުށަހެ
  ބަޔާން ހުށަހެޅުންް

 ހުށަހެޅުމާއެކު އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާނޭ ބަޔާނެއް އެ އަޑުއެހުން. 122  
  . ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ) ދޭއް (2ބޭއްވުމުގެ 
  

ހުށަހެޅުމާމެދު ކޯޓުން ވަކި 
  ގޮތެއް ނިންމުން

 ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ،ހައި ހިނދު  އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ސަބަބެއް ނެތް.123  
 ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން ގޮތެއް،ކުރިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާ މެދު

ނަމަވެސް  އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ކަމަށް. ނިންމަންވާނެއެވެ
ހެޅުމަކާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމައިގެންބެލެވޭނަމަ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަ

  .ނުވާނެއެވެ
  
  

  ދެވަނަ ބައި
  ދަޢްވާ ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢަކަށް އެދުން

  
ވަނަ މާއްދާގ60ެ  ދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ .124    ޢާންމު އުޞޫލު

އް އުފުލަން ބޭނުންނަމަ، އެ ހުށަހެޅުންދަށުން، ދަޢްވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާޢެ
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

  .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ
  

 ދަޢްވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށްވެދާނެ ދިފާޢުގެ ހުރިހާ ރުކުންތައް ދަޢްވާލިބޭ) ހ. (125    ނިޔާ އިއްެވުން
ހައި ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އެމީހަކުފަރާތުން ލިބިފައިވާ ހުރި

  . ނިޔާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ" ކުށްވެރި ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ"
ގައިވާ މިންވަރަށް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށް) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(

  .ންވާނެއެވެނުދެވިއްޖެނަމަ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ފަނޑިޔާރު ކުރިއަށް ގެންދަ
  

ޞިއްޙީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 
  ބެލުން

ދދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތުން ދަޢްވާ ލިބިގަތުމަށާއި ކުރެވޭ ޙުކުމް) ހ (. 126  
ބަލައިގަތުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުމުގެ ދިފާޢުއެއް ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި

ކުރާ ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިންހުށަހަޅައިފިނަމަ ކޯޓުގެ އަމިއްަލ އިޚްތިޔާރުގައި ނުވަތަ ދަޢްވާ
އޭނާއަކީ ޞިއްޙީގޮތުން އެދަޢްވާ ބަލައިގަނެވޭނެ މީހެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި މެޑިކަލް
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  .އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ހެދުމަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރަންވާނެއެވެ
ކޮށްފިނަމަ ދަޢްވާލިބޭކޯޓުގެ އަމުރާއި އެއްގޮތަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ޢަމަލު ނު) ށ(

ފަރާތަކީ ޞިއްޙީގޮތުން އެދަޢްވާ ބަލައިގަނެވޭނެ މީހެއް ނޫންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ
  .ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ޢްވާލިބޭމިމާއްދާގެ ދަށުން ހަދާ މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަނެއްގެ ތެރޭގައި ދަ) ނ(    ް
ފަރާތުން ދޭ ބަޔާނެއް ނުވަތަ އެބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަބީރަކު ދޭ ހެކިބަސް ނުވަތަ
އެފަދަ ބަޔާނެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ލިބިފައިވާ އެއްޗެއް، ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތާ އިދޮިކޅަށް

 ދަޢްވާލިބޭއެހެންނަމަވެސް. އެއްވެސް ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ
ފަރާތުގެ ސިކުނޑީގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން އެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިބަސް މިއުޞޫލުން އިސްތިސްނާ

  .ވެގެންވެއެވެ
  
  

  ތިންވަނަ ބައި
  ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ހިނގިކަމުގެ ދިފާޢު އެންގުން

  
ތުން ހުށަހަޅަން  ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ހިނގި ކަމެއްގެ ދިފާޢު ދަޢްވާލިބޭ ފަރާ.127    ޢާންމު އުޞޫލު

.ޤަޞްދުކުރާނަމަ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން އެކަން ލިޔުމަކުން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  .މިގޮތުން އަންގާ ލިޔުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ކުރިއިރު ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް ހުރިތަންތަން ވަކިވަކިން) ހ(
  .ޔާން ކުރުންސާފުކޮށް ބަ
ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށަކީ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ހިނގި ކަމެއްކަން) ށ(

ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ހެކިންގެ ނަމާއި،
  .އެޑްރެހާއި، ޓެލެފްޯނ ނަންބަރު

  
ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ 
  ދެމިއޮތުން

ނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޤަޞްދުކުރާ އިތުރު  އަން.128  
ހެކިންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ޓެލެފޯން ނަންބަރ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ވީއެންމެ އަވަސް

  .ފުރުޞަތެއްގައި ހާމަކުރަނެްޖހޭނެއެވެ
ތައެފަދަ ހެއްކަކު ހުރިކަން އެނގުނީ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަ) ހ(

  އަދި. ޝަރީޢަތުގެ ތެރޭގައިކަން
އެފަދަ ހެއްކަކު ހުރިކަން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ދުރާލާ އެނގޭނަމަ އެކަން މި) ށ(
  .ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭނެކަނ127ްގަވާއިދުގެ 
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 ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ހިނގި ކަމެއްގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގައި މިގަވާއިދު. 129    އިސްތިސްނާ
މުކުރާ ކަންކަމަކީ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ކޯޓަށްލާޒި

  .  އެކަން ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ،ފެންނަނަމަ
  

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުގެ ޣައިރ127ު  މި ގަވާއިދުގެ .130    އުސޫލާ ޚިލާފުވުން
އި ހިނގި ކަމެއްކަމަށް ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދުރާލާ ހާމަނުކުރާ ހެކިންގެޙާޟިރުގަ

  . ހެކިބަސް ކޯޓުން ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
  
  

  ހަތަރުވަނަ ބައި
ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއް ނުވަތަ ދިމާވެފައިވާ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ލިބޭ ދިފާޢާއި އެފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން 

  ބަށް ލިބިދޭ ލުއި ލިބިދިނުމަށް އެދުމުގެ ނޯޓިސްއަދަ
  

 ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިމާވެފައިވާ. 131    ޢާންމު އުޞޫލު
އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރާ ދަޢްވާގެ ދިފާޢަކަށް ނުވަތަ އަދަބަށް ލުޔެއް ލިބިދިނުމަށް ދަޢްވާލިބޭ

،ޤަޞްދުކުރާނަމަ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން އެކަމުގެ ނޯޓިސްފަރާތުން އެދި ހެކި ހުށަހަޅަން 
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

  .މުއްދަތުގައި ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ
  

ވާ ފަދަ ދިފާޢެއް ނުވަތަ އަދަބަށް ލުޔެއްވަނަ މާއްދާގައ131ި  މިގަވާއިދުގެ .132    ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސްް
ލިބިދޭފަދަ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ޚަބީރެއްގެ ހެކިބަސް ހުށަހަޅަން

މިގޮތުން. ޤަސްދުކުރާނަމަ، އެކަން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް ލިޔުމަކްުނ އަންގަންވާނެއެވެ
ަށހެޅުން ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާއަންގަންވާނީ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހު

  .މުއްދަތުގައެވެ
  

ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ 
މުއްދަތުގައި ނޯޓިސް 
  ނުދިނުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޯޓިސ132ްވަނަ މާއްދާއާއި 131 މިގަވާއިދުގެ . 133  
ދޭންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނޯޓިސް ދީފައިނުވާނަމަ ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް އިތުރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ

ނުވަތަ އެފަދަ ޚަބީރެއްގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު. ގޮތުން ކޯޓުން އިތުރު ވަގުތު ދެވިދާނެއެވެ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދުލު އިންޞާފު. ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  .ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ފެންނަ އަމުރެއް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން އެދެފި ޙާލަތެއްގައި، ދަޢްވާލިބޭ މީހާއަށް) ހ (. 134    ޒެމިނޭޝަންއެގް
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ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އުނިކަމެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށް މެޑިކަލް
  .އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ހެދުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ

ކޯޓުގެ އަމުރަށް 
  ކިޔަމަންތެރި ނުވުން

މިމާއްދާގެ ދަށުން މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަނެއް ހެދުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކާ) ށ      (  
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައިނުވާނަމަ، ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ
ލުބައްޔެއް ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ގެއްލުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޤަބޫ

  .ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 އެގްޒެމިނޭޝަނުގައި ދޭ 
  ބަޔާން

މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަނުގެ ތެރޭގައި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ދޭ ބަޔާނެއް، ނުވަތަ) ނ(  
އެފަދަ ބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަބީރަކު ދޭ ހެކިބަސް، ނުވަތަ އެފަދަ ބަޔާނެއްގެ

ވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުމެއްނަތީޖާއެއް ދަްޢ
  .ނުކުރެވޭނެއެވެ

  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިފާޢެއް ނުވަތަ އަދަބަށ131ް  މިގަވާއިދުގެ .135    ހެކިން

އި،ލުޔެއް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ހެކިންގެ ނަމާ
މިގޮތުން. އެޑްރެހާއި، ޓެލެފޯން ނަންބަރު، ލިޔުމުން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ހުށަހަޅަންވާނީ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ
  . މުއްދަތުގައެވެ
  

ހާމަކުރުމަށް އޮތް 
  މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮތުން

އަންނަނިވި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅަން . 136  
ބޭނުންވާ އިތުރު ހެކިންގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ޓެލެފޯން ނަންބަރު ވީއެންމެ އަވަސް

  . ފުރުޞަތެއްގައި ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
މުންދަނިކޮށް ދަޢްވާލިބޭޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ހިނގަ) ހ(

  ފަރާތަށް އިތުރު ހެކިބަސްދޭނެ މީހެއްގެ މަޢްލޫމާތު ލިބުމުން؛ އަދި
ހެކިބަސްދޭނެ މީހާއާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ދުރާލާ ލިބިފައިވާނަމަ) ށ(

  . ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭނެ މަޢްލޫމާތަކަށްވުނ135ްއެއީ މިގަވާއިދުގެ 
  

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ވެއްޖެނަމ136ަވަނަ މާއްދާއާއި 135  މިގަވާއިދުގެ .137    އި ޚިލާފުވުންއުޞޫލާ
ދިފާޢެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ އަދަބަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ، އެހެންނަމަވެސް ދުރާލާ

  . ވެހާމަނުކުރާ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ޤަބޫލު ނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެ
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  ފަސްވަނަ ބައި
  ޝަރީޢަތުގެ ކުރީގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

  
ޝަރީއަތުގެ ކުރީގައި 
  ބާއްވާ ބައްދަލުވުން

  ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ.138  
 ގޮތުން ޝަރީޢަތުގެއެދުމުގެ މަތިން އިންޞާފުވެރި އަދި ވީއެންމެ އަވަހަށް ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމުގެ

ކުރީގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް
ަޝރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރީގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްބަސްވެވޭ  ކަންކަން. ލިބިގެންވެއެވެ

ގައި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ނުވަތަމިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމު. ކޯޓުން ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
އެފަރާތުގެ ވަކީލު ދޭ ބަޔާނެއްގެ ބޭނުން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ހިފަންވާނީ އެފަދަ ބަޔާނަކީ ލިޔެ

  .އަދި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއް ކަމުގައިވާނަމައެވެ
  
  

  ހަވަނަ ބައި
   ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ދޭ ނުވަތަ ރެކޯޑުކުރެވޭ ބަޔާންޝަރުޢީ މަޖިލީހެއްގައި ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ފަހުން

  
ކޯޓުގެ އަމުރަށް ހެކިބަސް 
ްނެގުނ

މައްސަލައިގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ މީހެއްގެ ހެކިބަސް) ހ  (.139  
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމަށް އެދި

މިގޮތުން އެދުމުން، އަންނަނިވި.  ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ހުށެަހޅިދާނެއެވެމައްސަލައިގައި
  .ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓުން އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިނ147ްމިގަވާއިދުގެ ) 1(
އި ހެކިބަސްސަބަބަކާއި ހުރެ ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަ

  .ދިނުމަށް އުޒުރުވެރި ވުން
  .އެ ހެކިބަސްދޭ މީހެއްގެ ހެކިބަހަކީ މުހިންމު ހެކިބަހެއް ކަމަށް ބެލެވުން)  2(
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ހެކިބަސް ރައްކާކުރެވިފައި) 3(

  .އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ފެނުން
ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމަށް 

  ނެގުންހެކިބަސް 
ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ) ށ(  

  .ހެކިބަސް ރައްކާކުރެވިދާނެއެވެ
  

ލިޔެކިޔުމާއި އެހެނިހެން 
  ހެކި ހުށަހެޅުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކިބަސް ރައްކާތެރި ކުރުމަށ139ްމިގަވާއިދުގެ ) ހ  (.140  
ނަމަ، އެހެކިބަސްނަގާއިރު ހެކިބަސްނެގޭ މީހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ފޮތާއި،ކޯޓުން އަމުރުކުރާ

ލިޔެކިޔުމާއި، ރެކޯޑާއި، ޑޭޓާއާއި އަދި އެނޫންވެސް މާއްދީތަކެތި ޙާޟިރުކުރުމަށް އަމުރު
  . ކުރެވިދާނެއެވެ



52 

އެހެން އޮތްނަމަވެސް ހާޟިރުކުރުމަށް އަމުރުކުރާ އެއްޗަކީ) ހ(މި މާއްދާގެ ) ށ(
ނެގޭ މީހާއާއި އެހެންފަރާތަކާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ ހިނގާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާއިހެކިބަސް

  . ގުޅިގެން ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ނަމަ އެއެއްޗެއް ހާޟިރުކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ
  

އި  ހެކިބަސް ނަގާ ރައްކާކުރަން އެދޭ ފަރާތުން އެ ހެކިބަސް ނަގާނޭ ދުވަހަކާ.141    ނޯޓިސް
ތަނެއްގެ ނޯޓިސް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގައި

މިގޮތުން ދޭ ނޯޓިހުގައި އެފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާ ރައްކާކުރަން ޤަސްދުކުރާ. ދޭންވާނެއެވެ
ވާ ފަރާތެއްނަމަދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަކީ ބަންދުގައި. އެންމެންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  .އެހެކިބަސް ނަގަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހާއި ތަން ބަންދުކުރި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ
  

ހެކިބަސް ނަގާ ދުވަހާއި 
  ތަން ބަދަލު ކުރުން

 ހެކިބަސް ނަގާ ރައްކާކުރަން އެދޭކަމުގެ ނޯޓިސް ލިބޭ ފަރާތަކުން ކޯޓުގައި. 142  
ކާކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހާއި ތަން، އެކަށީގެންވާއެދިއްޖެނަމަ، ހެކިބަސް ނަގާ ރައް

  .ރަނގަޅު ސަބަބެއްވާނަމަ، ކޯޓުން ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ
  

ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް 
  ހާޟިރުވުން

ހެކިބަސް ނަގާ ރައްކާކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ދާއިރު) ހ (. 143  
އްގައި އެފަރާތުގެ ވަކީލަށް ޙާޟިރުވެދަޢްވާލިބޭމީހާއާއި އަދި އެފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެ

މިގޮތުން ޙާޟިރުވުމުގެ އެންމެހާ ޚަރަދެއް އުފުލަންޖެހޭނީ. ހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ
  . ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުންނެވެ

ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތް 
ބަންދުގައިވާނަމަ 
  ޙާޟިރުކުރުން

ދުގައި ބަހައްޓާ ފަރާތުންދަޢްވާލިބޭ މީހާއަކީ ބަންދުގައިވާ މީހެއްނަމަ އޭނާ ބަން) ށ(  
އެހެންނަމެަވސް ދަޢްވާލިބޭ. ހެކިބަސް ނަގާތަނަކަށާއި ވަގުތަކަށް އޭނާ ޙާޟިރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ

ފަރާތަށް އެތާނގައި ޙާޟިރުވެހުރުމަށް ލިބިދޭ ޙައްޤު ލިޔުމުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ނަމަ، ނުވަތަ
ކަމަށް އިންޒާރު ކުރުމުންވެސް އޭނާގެއޭނާގެ ޢަމަލު ހުރިގޮތުން އެތަނުން އޭނާ ނެރެންޖެހި ދާނެ

  .ޢަމަލު ރަނގަޅުވެފައިނުވާނަމަ އެފަދަމީހެއްގެ ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ހެކިބަސް ނެގިދާނެއެވެ
ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ހެކިބަސް ނެގިއިރު) ނ(    ހާޞިރުނުވުމުގެ ނަތީޖާ

ރުމުގެ ޙައްޤާއި، އަދި އެހެކިބަސް ނެގުމަށާއި، އަދިޙާޟިރުވެފައިނުވާނަމަ، އެތަނަށް ޙާޟިރުވެހު
އެހެކިބަސް ބޭނުންކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރުމަށް އެފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ހައްޤު ދޫކޮށްލީކަމަށް

  .ބެލެވޭނެއެވެ
  

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމުރަކުން އެހެން ގޮތަކަށް.  144    ހެކިބަސް ނަގާގޮތް
 ހިނދަކު، ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަސްނަގާކަނޑަނައަޅާހައި
  .  އުޞޫލުންނެވެ
 

ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި އެފަރާތުގެ ހެކިބަސް ފަހުން ކޯޓުގައި.  145  ރުހުމާއެކު މެނުވީ 
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  .ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން ނުނެގޭނެއެވެ  ހެކިބަސް ނުނެގުން
  

 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި. 146    އިޢުތިރާޟު ކުރުން
ހެކިބަސް ނެގުމަށް އިޢުތިރާޟު ކުރާނަމަ އެހެކިބަސް ނަގާއިރު އިޢުތިރާޟު ކުރާ ސަބަބާއެކު

  . ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
  

ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން 
  ކުރުން

ން ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހު.147  
ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ، ނަގާ ހެކިބަސް ނުވަތަ އެފަދަ ހެކިބަހުގެ ބައެއް

މަތިން، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި
  .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ

ައށް އަންނަނިވި ސަބަބުންކުރެ ސަބަބަކާ ހުރެ ޙާޟިރުވެވެންހެކިބަސްދޭ މީހާ) ހ(
  :ނެތުން

މަރުވެފައިވުން، ނުވަތަ ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން،) 1(
  .ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވެ ގައިގައި ވަރުނެތުމުގެ ސަބަބުން

މީހާއެއީ، އެހެކިބަސްދޭ . ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޤައުމުން ބޭރުގައި ވުން) 2(
ޤައުމުން ބޭރުގައި ވަނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ
ގޮތުގިައ ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި ނަގާފައިވާ ހެކިބަސް ހެކީގެ ގޮތުގައި
ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ފަރާތުގެ އެދުމުގެ ނުވަތަ ރުހުމުގެ މަތިން ކަމުގައި

  .ނުވާހައި ހިނދުއެވެ
 ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައިޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި) 3(

ނަގާފައިވާ ހެކިބަސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ފަރާތުން
އެހެކިބަސްދިން މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުމުން

  . އެފަދަ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން
ލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާފައިވާޝަރީޢަތުގެ މަޖި) ށ(

ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބޭނުންކުރަން ޤަސްދުކުރަނީ ހަނދާން އާކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން،
ނުވަތަ ފުށުއަރާކަންކަން ފާހަގަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ އެ ހެކިބަސްދޭ މީހާާގެ ހެކިބަހަކީ

  .ރެވޭނޭ ހެކިބަހެއްކަން ސާބިތުކޮްށ ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމުގައި ވުންޤަބޫލު ނުކު
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނަގާފައިވާ) ނ(

ހެކިބަސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާ ފަރާތުން އެގޮތުން ނަގާފައިވާ
  .ރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަައިވުންހެކިބަހުން ބައެއް ޝަ
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  ހަތްވަނަ ބައި
  ހެކިން ޙާޟިރުވުމަށް އެންގުން

  
ޙާޟިރުވުމުގެ އެންގުން 
  ނެރުން

 ހެކިން ޙާޟިރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ. 148  
 ހެކިން ޝަރީޢަތުގެމިގޮތަށް އެދުމުން ޙާޟިރުކޮށް ދިނުމަށް އެދޭ. ފަރާތަކުންމެ އެދެވިދާނެއެވެ

އެ އެންގުން އޮންނަންވާނީ. މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވުމަށް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމެއް ނެރެންވާނެއެވެ
އެ. ކޯޓުގެ ތަތްގަނޑުޖަހާ، ސޮއިކޮށް އެހެންނަމަވެސް ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ މަޢްލޫމާތު ހުސްކޮށެވެ

ނަށް ރައްދުކުރުމުގެ ކުރީންއެންގުމުގައިވާ ހުސްބައި ހެކިން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ހެކީން
  .ފުރަންވާނެއެވެ
  

އެންގުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 
  ކަންކަން

 ހެއްކަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން. 149  
  .ހިމަނަންވާނެއެވެ

  .ހާޞިރުވާންޖެހޭ ކޯޓުގެ ނަމާއި، މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް) ހ(
ދުވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހާއިކޯޓުގެ އެންގުން ރައް) ށ(

  .ވަގުތާއި ތަނަށް ޙާޟިރުވެ ހެކިބަސް ދިނުމަށް އަމުރުކޮށް
  

ކިތާބީ އަދި އެނޫންވެސް 
  އެހެނިހެން ހެކި ހުށަހެޅުން

  
  

ހެކިން ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމުގައި ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ) ހ  (.150  
ޑޭޓާއެއް ނުވަތަ ކިތާބީ ނުވަތަ،  ބާވަތެއްގެ ފޮތެއް، ކަރުދާހެއް، ލިޔެކިޔުމެއްކިބައިން އެއްވެސް

މާއްދީ ހެއްކެއް ބޭނުންވާނަމަ އެފަދަ ހެއްކެއް، ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ
އަދި މިތަކެތި ގެނައުމުން،. މަރުޙަލާގައި ގެނެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ

ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންެމމިތަކެތި 
  .ފަރާތަކަށްވެސް ކޯޓުން ދެވިދާނެއެވެ

އެންގުން ބާތިލު ކުރުން 
  ނުވަތަ ބަދަލު ކުރުން

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް، ނުވަތަ ކިތާބީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ހެކި ހުށަހެޅުމަށް) ށ(  
 ބާިޠލުކުރަން ނުވަތަ ބަދަލު ކުރަން އެދި ހެއްކަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އަދިއަންގާފައިވާ އެންގުން

ކޯޓުގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ނުވަތަ އަނިޔާވެރި
  .ކަމެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަނަމަ، ކޯޓުގެ އެންގުން ބާޠިލު ނުވަތަ ބަދަލު ކުރަންވާނެއެވެ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްކުން ހުށަހަޅާ ހެކިންގެ އިތުރުންވެސް ފަނޑިޔާރަށް) ނ(    
މުހިންމު ކަމަށް ފެންނަ ހެކި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށާއި
  .މައްސަލައިގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހެއްކެއްގެ މައްޗަށް ބުރެވެ ޝަރުޢީ) ނ(މިމާއްދާގެ ) ރ(    
ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ ހެއްކަކާއިމެދު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތް

  .ބަޔާންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަނޑިޔާރު ދޭންވާނެއެވެ
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ންމެހާ ފައިސާއާއި ފީއެއް ދައްކާނީ އެ ހެއްކަކު ހެކިންނަށް ދޭންޖެހޭ އެ. 151    ހެކިންގެ ޚަރަދު

  .ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގައިދިނުމަށް އެދޭފަރާތުންނެވެ
100/-ހެއްކަކު ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުން ދުވާލަކު މަދުވެގެން ) ހ(    ޙާޟިރުވުމުގެ ފީ

  .ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ
.ތުން ދަތުރުފަތުރަށް ދާ ޚަރަދު އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެހެކިބަސްދޭ މީހާގެ އަ) ށ(    ދަތުރު ޚަރަދު

ހެކިބަސްދޭ މީހާގެ ދަތުރުވާންވާނީ އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތަކުން، އެންމެ ކުރު މަގުން، އަދި
ހެކިބަސްދޭ މީހާ ދަތުރުކުރީ އަމިއްލަ. އެކަށީގެންވާ އެންމެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުރާ ދަތުރަކަށެވެ

.ގެ ދަތުރު ޚަރަދު ދެވީޭނ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު އުޞޫލުންނެވެއުޅަނދެއްގައި ނަމަވެސް އޭނާ
ހެކީންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދާ މެދު ދެބަސްވުން އުފެދި އެމައްސަލައެއް

  .ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ މައްސަލައަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޯޓުންނެވެ
ދިނުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ތަނުން ކޯޓަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުހެކިބަސް ) ނ(    ހުރުމުގެ ޚަރަދު

އައުމަކީ ދަތިކަމެއް ނަމަ އެމީހަކަށް އެތަނެއްގައި ރޭގަނޑު ހޭދަކުރުމުގެ ގޮތުން ރެއަކަށް
  . ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދޭންވާނެއެވ100ެ/-މަދުވެގެން 

ހޭ ޚަރަދާއި ފައިސާގެ ޢަދަދުމިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ހެކީންނަށް ދޭންޖެ) ރ(    
 މުރާޖަޢާކޮށް ޢާންމުކޮށް އަންގައިއީ ކޯޓުންޖިނާއަހަރު ) އެކެއް (1އަހަރުން ) 2(ކޮންމެ ދޭއް 

  .އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ
ބަންދުގައިވާ ހެކިބަސްދޭ 
  މީހާ

ހެކިބަސްދޭ މީހާއަކީ ބަންދެއްގައި ހުންނަ މީހެއްނަމަ، އޭނާއަށް އެއްވެސް އަގެއް) ބ(  
  .ވަތަ އެލަވަންސެއް ދޭކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެނު

  
ޙާޟިރުވުމުގެ އެންގުން 
  ރައްދުކުރުން

ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކާ، ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުން) ހ  (.152  
 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އެ އެންގުނ18ްގުޅުމެއްނެތް، އުމުރުން 

)އެކެއް (1ގޮތުން އެ އެންގުން ރައްދުކުރާއިރު، ހެކިބަސް ދިނުމަށް މި. ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ
މިގޮތުން ދަތުރު ޚަރަދުގެ. ދުވަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެލަވަންސްއާއި ދަތުރު ޚަރަދު ދޭންވާނެއެވެ

ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 151ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާއަކީ މިގަވާއިދުގެ 
  .ކުޑަޢަދަދެއްނަމަ މަދުވާ ޢަދަދު ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ފަހުން  ދޭންވާނެއެވެޢަދަދަށްވުރެން 

އެންގުން ރައްދުކުރެވޭނޭ 
  ތަންތަން

ހެކިވެރިޔާ ހެކިބަސް ދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ކޯޓުގެ) ށ(  
ކޮންމެއަމުރެއް، ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ސަރަހައްދެއްގައިމެ، ނުވަތަ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގިައ ވަޒަންވެރި
  .ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ރައްދުކުރެވިދާނެއެވެ

  
ހެކިބަސް ރައްކާކުރުމުގައި 
  ޢަމަލުކުުރަންވީގޮތް

ގައިޝަރުޢީ މަޖިލީހެއް(ވަނަ ބައި 6 މި ގަވާއިދުގެ ހަތަރުވަނަ ބާބުގެ . 153  
ގެ ދަށުން) ހެކިބަހުގެ ގޮތުގައި ފަހުން ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ދޭ ނުވަތަ ރެކޯޑުކުރެވޭ ބަޔާން
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ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ފަހުން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް ނެގުމަށް ނުވަތަ ހެކިބަސް  
  .ންގަންވާނެއެވެރައްކާކުރުމަށް ކޯޓުގެ އަމުރު ނެރޭއިރު ހެކިން ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާއެންގުން އަ

  
 އޭނާ ޙާޟިރުވުމަށް ކޯޓުން އަންގާ، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހެކިބަސްދިނުމަށްޓަކައި. 154    ޙާޟިރުނުވުން

މުން އެކަމުގެ ދަޢްވާކުރެވޭނެކަންއެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ކޯޓަށް ޙާޟިރުނުވު
  .ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
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  ފަސްވަނަ ބާބު
  ދުންތައްހޯ

 
  
  ފުރަތަމަ ބައި

  ދަޢްވާ ކުރާފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން
  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ މި ބައިގައި ހިމެނ162ޭ މިގަވާއިދުގެ .155    ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢްލޫމާތު
ނުވަތަ އެފަދަ. ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ދަޢްވާކުރާފަރާތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

  . މަޢުލޫމާތާއި ތަކެތި ބެލޭނޭ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ
  .ދަޢްވާކުރާފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލުގައި ނުވަތަ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މަޢްލޫމާތު) ހ(
އެ މަޢުލޫމާތަކީ ދަޢްވާކުރާފަރާތަށް އެނގޭ ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި) ށ(

  .އެފަރާތަށް އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަށް ވުން
  

 ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ތަކެތި ދިރާސާކޮށް،.156    ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުގެ ބަޔާން
ކޮޕީކޮށް، ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ދަޢްވާކުރާފަރާތުން ދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތަށް

  .ދޭންވާނެއެވެ
  .ރި އެންމެހާ ބަޔާންތައްދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހު) ހ(
ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން، ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ) ށ(

އެއީ އެފަދަ. މުވައްޒަފަކަށް އަނގަބަހުން ދީފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ކަންކަން
ޒުކުރާ މުވައްޒަފުބަޔާނެއްގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުގައި ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފީ

  .ބުރަވާ ހަާލތުގައެވެ
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން މަޢްލޫމާތު) ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ ) ނ(

ހާމަކުރަންޖެހޭނީ، އެމަޢުލޫމާތަކީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކު ކުރި ތަޙްޤީޤެއްގެ، ނުވަތަ ކުރި
އްކަމަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށްސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގެ ގޮތުން ލިބިފައިވާ މަޢްލޫމާތެ

  . ޤަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ
  

ދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ 
  ކުށުގެ ރެކޯޑު

  ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، އެފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު.157  
  .ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ

  
އެދިއްޖެނަމަ، ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން . 158    ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެތި

ޑޭޓާއާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި، ތަންތަން ބަލާ، ފޮޓޯނަގާ ކޮޕީކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން
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  އެއީ އެފަދަ ތަކެއްޗަކީ؛. ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ
ހިންމުއެފަރާތުގެ ދިފާޢު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް މު) ހ(

  އެއްޗަކަށްވުން، ނުވަތަ
ދަޢްވާ ކުރާފަރާތުން، އެފަރާތުގެ މައިގަނޑު ދަޢްވާގައި ޝަރީޢަތުގައި) ށ(

  ނުވަތަ، ބޭނުންކުރުމަށް ޤަސްދުކުރާ ތަކެތި ކަމަށްވުން
ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ މިލްކިއްޔާތެއް ނުވަތަ އެފަރާތުން ހޯދާފައިވާ) ނ(

  .ތަކެތިކަމަށްވުން
  

އި މެޑިކަލް ރިޕޯޓާ
ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ 
  ހާމަކުރުން

  ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން.159  
ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ސިނކުޑީގެ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ޓެސްޓްތަކުގެ

ޢްވާކުރާ ފަރާތުގެނަތީޖާތަކަކީ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ ދިފާޢު ތައްޔާރުކުރުމުގައި، ނުވަތަ ދަ
މައިގަނޑު ދަޢްވާގައި ޝަރީޢަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޤަސްދުކުރާ ޓެސްޓުތަކެއްކަމަށް ވާނަމަ

  .އެތަކެތި ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ
  

ދަޢްވާލިބޭފަރާތާ އެއްކޮޅު 
  ހެކި ހާމަކުރުން

ރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ،  ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ދަޢްވާލިބޭ ފަ.160  
  .އެފަރާތާ އެއްކޮޅު އެންމެހާ ހެކި ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

  
ހެކިވެރީންގެ ނަމާއި 
  އެޑްރެސް

 ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ލިޔުމުން އެދިއްޖެނަމަ ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް. 161  
އި އެޑްރެސް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުންހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ހުރިހާ ހެކީންގެ ނަމާ

  .ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ
  

ހާމަކުރަން ނުޖެހޭ 
  މަޢްލޫމާތު

ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތަކ155ީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި ގަވާއިދުގެ   .162  
  .ނޫނެވެ ހާމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ މަޢްލޫމާތެއް

ވަނަ މާއްދާއާއ158ިވަނަ މާއްދާއާއި، 157ވަނަ މާއްދާއާއި، 156މިގަވާއިދުގެ ) ހ(    މަސައްކަތާ ގުޅޭ ކަންކަން
ވަނަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ އެ މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤާއި 159އަދި 

ނުވަތަ އެޖެންޓަކު އެއޮފީހެއް ނުވަތަނުވަތަ ދަޢްވާކުރާ ކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވަކީލަކު 
  .އެއިދާރާއެއްގެ އެތެރޭގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓާއި ލިޔެކިޔުންތައް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ160ެވަނަ މާއްދާ އާއި 156މިގަވާއިދުގެ ) ށ(    ހެކިވެރީންގެ ބަޔާން
ނުވަތަ ހެއްކަކަށް ވެދާނެ ވަތަ ވަކީލަކަށް، ހެއްކަކުމަތިން މެނުވީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފަކަށް ނު

  .މީހަކު ދީފައިވާ ބަޔާން
ސަލާމަތީ އަމުރާއި އެ 

  ނެރެންޖެހޭ ޙާލަތު އަމުރު
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެފަރާތުނ155ްމިގަވާއިދުގެ  ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް،) ނ(  

 ހާމަކުރުމަށް، ނުވަތަ ހެކިހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކިވަރަކަށް ހެކި
މިގޮތުން ނެރޭ އަމުރަށް .ހާމަކުރުން ނުވަތަ ބެލުން ފަސްކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
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  .އެވެ" ސަލާމަތީ އަމުރު"ކިޔާނީ 
މެދު ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ސަލާމަތީ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، އެ އަމުރާ) 1(

ލިބުން ލިބޭ ފަރާތަށް އެފަދަ މަޢްލޫމާތުކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން ދަޢްވާ
  .މަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހެކި ހާމަކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރިގޮތެއް) 2(    
ކަމަށް ނުފެންނަނަމަ، ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ހާމަކުރުން

ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި، ފަސްކުރުމަށް
  .އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

)i (ުއެއްވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ބޮޑ
އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމެއް ލިބުން ނުވަތަ ކަމަަކށް މަޖުބޫރު ކުރުން،

  ނުވަތަ
)ii (ުނުވަތަ ؛ންތަޙްޤީޤަށް ހުރަސް އެޅ  
)iii (ައެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ހެކީގެ ބަރުދަން ނައްތާލުން، ނުވަތ

  .ނުވަތަ ގެއްލުވާލުން ،ހަލާކުކޮށްލުން
    

  ދެވަނަ ބައި 
  ލިބޭފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން ދަޢްވާ

  
ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް 
ބިނާކޮށް ލިބިފައިވާ 
  މަޢްލޫމާތު

ވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، އަންނަނިވިވަނަ މާއްދާގައ167ިމިގަވާއިދުގެ   .163  
  .މަޢްލޫމާތާއި ތަކެތި، ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

އެތަކެއްޗަކީ ނުވަތަ މަޢްލޫމާތަކީ ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުގެ އަތުގައި، ނުވަތަ  )ހ(
  .ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލުގެެ ދަށުގައިވާ ތަކެތި ކަމަށްވުން

އެފަރާތުގެ ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުން ކީ ނުވަތަ އޭގެ މަޢްލޫމާތަކީއެތަކެއްޗަ  ) ށ(
 .މައިގަނޑު ދިފާޢުގައި ބޭނުންކުރަން ޤަސްދުކުރާ ތަކެއްޗަށްވުން

  
  ލިޔެކިޔުން އަދި ތަކެތި

  
ދަޢްވާ ކުރާފަރާތުން ލިޔުމުންް އެދިއްޖެނަމަ، މިޤާނޫނޫގެ ދަށުން ދަޢްވާ   .164       

 އިމާރާތާއިި،، ކަރުދާހާއި، ޑޭޓާއާއި،ންތަކާއި ފޮޓޯތަކާއި، ފޮތާއިލިބޭފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ހޯދު
ދަޢްވާ ކުރާފަރާތަށްް ހާމަކޮށް، އެ ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެހި

  .އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ ފޮޓޯނަގާ ނުވަތަ ނަކަލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެއްޗެއްގެ
  

އެދިއްޖެނަމަ، ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢްވާ ކުރާފަރާތުން ލިޔުމުން . 165    ޓްމެޑިކަލް ރިޕޯޓާއި ޓެސް
ޞިއްޙީ ގޮތުން ބެލި ބެލުމަކަށް ތައްޔާރު ،އެފަރާތުގެ މަންދޫބަކު، ވަކި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
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ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް، ނުވަތަ ހަދާފައިވާ ސައިންޓިފިކް ޓެސްޓެއްް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް މިފަދަ
ތަކެތި ހާމޮަކށް، އެތަކެތި ނަކަލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުން ދަޢްވާ ކުރާ ފަރާތަށް

  .ދޭންވާނެއެވެ
  

ހެކިވެރީންގެ ނަމާއި 
  އެޑްރެސް

ދަޢްވާ ކުރާފަރާތުން ލިޔުމުންް އެދިއްޖެނަމަަ، ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް  .166  
 ނަމާއި އެޑްރެސް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުންހުށަހަޅަން ޤަސްދުކުރާ ހުރިހާ ހެކީންގެެ

  .ދަޢްވާ ކުރާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ
  

  ހާމަކުރަންނުޖެހޭ މާޢުލޫމާތު
  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަޢްލޫމާތަކ163ީއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މި ގަވާއިދުގެ   .167  
  .މާތެއް ނޫނެވެހާމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ މަޢްލޫ

އެ ނުވަތަ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ އެޖެންޓަކު ވަކީލަކު ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުގެ) ހ(    
މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤާއި ނުވަތަ ދިފާޢުއާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް، މެމޯއެއް

  .ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބޭނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ އެއްވެސް ލިޔިެކޔުމެއް
  .ު ނުވަތަ ހެއްކަކަށްް ވެދާނެ މީހަކު ދީފައިވާ ބަޔާންހެއްކަކު) ށ(

  ސަލާމަތީ އަމުރު
  
  
  
  

ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ163ްމިގަވާއިދުގެ ) ނ(  
ނުވަތަ ވަކިވަރަކަށް ހެކި ހާމަކުރުމަށް، ނުވަތަ ހެކި ހާމަކުރުން ނުވަތަ ބެލުން ފަސްކުރުމަށް

  .ބޭފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެއެދި ދަޢްވާ ލި
ގައިވާ ފަދަ ސަލާމަތީ އަމުރަކަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން) ނ(މިމާއްދާގެ ) 1(

އެދިއްޖެނަމަ، އެ އަމުރާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންދެން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް
އެފަދަ މަޢްލޫމާތު ލިބުން މަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު

  .ޓަށް ލިބިގެންވެއެވެކޯ
ކަމަށް އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހެކި ހާމަކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރިގޮތެއް) 2(

ކޯޓަށް ނުފެންނަނަމަ، ހެކި ހާމަ ނުކުރުމަށް، ނުވަތަ ހާމަކުރުން
ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން ހާމަކުރުމަށް ފަސްކުރުމަށް، ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި

  .ށް ލިބިގެންވެއެވެއެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަ
)i (ުއެއްވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ބޮޑ

އިޤްތިޞާދީ ގެއްލުމެއް ލިބުން ނުވަތަ ކަމަކަށް މަޖުބޫރު ކުރުން،
  ނުވަތަ

)ii (ައެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ހެކީގެ ބަރުދަން ނައްތާލުން، ނުވަތ
  .ހަލާކުކޮށްލުން، ނުވަތަ ގެއްލުވާލުން
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  އިތިންވަނަ ބަ
  ހާމަކުރުމަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮތުން

  
ހާމަކުރުމަށް އޮތް 
މަސްއޫލިއްޔަތު 
  މެދުނުކެނޑި އޮތުން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ   168  
 ނުވަތަޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް އިތުރު ހެއްކެއް

އަނެއް ފަރާތަށް ނުވަތަ ކޯޓަށް ވަގުތުން ޤަރީނާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ މަޢްލޫމާތު
  .އަންގަންވާނެއެވެ

)ކުރާފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން ދަޢްވާ(ބައި  ވަނ1ަބާބުގެ  އެ ހެއްކަކީ މި) ހ(
  .ފެތޭ ހެއްކަކަށްްވުންއަށް ) ލިބޭފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން ދަޢްވާ (ވަނަ ބައ2ިބާބުގެ  ނުވަތަ މި

އެ ހެއްކަކީ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ހާމަކުރަން އެދިފައިވާ ބާވަތުގެ) ށ(
  .ނުވަތަ ކޯޓުން ހާމަކުރަން އަމުރުކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ހެއްކަކަށްވުން ،ހެއްކަކަށްވުން

  
  ހަތަރުވަނަ ބައި

  ރުޞަތެއްގެ ތަރޭގައި ޖަވާބުދިނުންހޯދުންތައް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެންމެ އަވަސް ފު
  

އަވަސް އަމަލީ ފިޔަވަޅު 
  އެޅުން

ނުވަތަ މި) ކުރާފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން ދަޢްވާ (ވަނަ ބައ1ިބާބުގެ  މި  .169  
ގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެއްކާއި) ލިބޭފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން ދަޢްވާ (ވަަނަ ބައ2ިބާބުގެ 

ހެކި ހާމަކުރަން އެދޭފަރާތުގެ. ފައިވާ މުއްދަތުގައި ހާމަކުރަންވާނެއެވެތެަކތި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
ނައަަންނާނޭގޮތުގެ މަތިން އަދި ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ އުނިކަމެއް ނުވަތަ ދަތިކަމެއް މަޞްލަޙަތަށް

ކުރިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހެއްކާއި ތަކެތި ހާމަކޮށް ނިންމުމުގެގޮތުން ހެއްކާއި ތަކެތި ހާމަކުރަންޖެހޭ
  . އްދަތު ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެމު

  
ހާމަކުރުމަށް 
 އަންގާއެންގުމާއި ޚިލާފުވުން

ދަޢްވާ(ވަނަ ބައި 1މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން މި ބާބުގެ  . 170  
ލިބޭފަރާތުން ހެކި ދަޢްވާ (ވަނަަ ބައ2ިމި ބާބުގެ  ނުވަތަ) ކުރާފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން

ގައި) އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތު ދެމިއޮތުން ހާމަކުރުމަށް (ވަނަަ ބައ3ިބާބުގެ  ިމ ނުވަތަ) ހާމަކުރުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިންް ގޮތަކަށް ޢަމަލު

  .ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
އަދި މިގޮތުން. ރުކުރުންހެއްކާއި ތަކެތި ހާމަކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް އަމު) ހ(

އަދި އެނޫންވެސް ،އަމުރުކުރުމުގައި ހެއްކާއި ތަކެތި ހާމަކުރަންޖެހޭ މުއްދަތާއި، ތަނާއި، ޙާލަތާއި
  .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި އިންޞާފުވެރި ޝަރުޠު

  .ހެއްކާއި ތަކެތި ހާމަކުރުމަށް އިތުރު މުހުލަތު ދިނުން) ށ(
  .ކި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް މަނާކުރުންހާމަނުކުރި ހެ) ނ(
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  . އެހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެ އިންޞާފުވެރި އަމުރެއް ނެރުން) ރ(
  

  ފަސްވަނަ ބައި
  ހުއްދަކުރެވިގެން ނުވާ ހެކި އިސްތިސްނާ ނުވުން

  
ޝަރީޢަތުގައި 
ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ހެކި 
  ހާމަކުރުން

ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގައިހާމަކުރަން އެދޭ ހެއްކަކީ ހެއްކާ  .171  
ކުރާފަރާތުން ހެކި ދަޢްވާ (ވަނަ ބައ1ިޤަބޫލުނުކުރެވޭ ހެއްކަކަށް ވުން އެއީ މި ބާބުގެ 

ނުވަތަ މި) ލިބޭފަރާތުން ހެކި ހާމަކުރުން ދަޢްވާ( ވަނަ ބައ2ި ބާބުގެ ނުވަތަ މި) ހާމަކުރުން
ގެ ދަށުން ހެއްކާއި ތަކެތި) ތު ދެމިއޮތުންއޮތް މަސްއޫލިއްޔަ ހާމަކުރުމަށް( ވަނަ ބައި 3ބާބުގެ 

ނަމަވެސް އެއީ ހާމަކުރާ އެފަދަ. ހާމަކުރުމަށް އޮންނަ އޮތުމަށް އޮތް ހުރަހެއްނޫނެވެ
މަޢްލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ހެކި

  .ހާމަކުރެވޭނަމައެވެ
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 ހަވަނަ ބާބު
  ޝަރީއަތް

 
  

  ބައިފުރަތަމަ
  ޝަރީޢަތުގެ މުއްދަތު

  
ޙާޟިރުކުރަންވާނީ ޝަރީޢަތަށް ފަރާތް ލިބޭ ދަޢްވާ މައްސަލައެއްގައި . 172    ކަނޑައެޅުން މުއްދަތެއް

  .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ތިރީގައިމިވާ
ޙާޟިރުކުރެވެންދެން ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކަށް) ހ(

ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30ޔުންތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭތާ ބަންދެއްގައިވާނަމަ، ދަޢްވާގެ ިލޔެކި
  ތެރޭގައި؛ ނުވަތަ

ޝަރީޢަތުގެ ކުރިންނާއި ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ދާއިރު(ތިންވަނަ ބާބު  މިގަވާއިދުގެ) ށ(
ޙާޟިރުކުރުމުގެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކަށް) ދޫކޮށްލުން

60 ދޫކޮށްލާފައިވާނަމަ ަދޢްވާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭތާ ކުރިން ބަންދުން
  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ފަސްދޮޅަސް(

  
މުއްދަތާ ގުޅިގެން ދަޢްވާލިބޭ ދަށުން ވަނަ މާއްދާގ172ެމިގަވާއިދުގެ  . 173    ޙައްޤު ދޫކޮށްލުން

  .ރެވިދާނެއެވެދޫކު އިޚްތިޔާރުގައި އަމިއްލަ އޭނާގެ ޙައްޤުތައް ލިބިދޭ ފަރާތަށް
  

 އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު
  އެދުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތ172ުމިގަވާއިދުގެ   .174  
މިގޮތުން މުއްދަތު. އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ދަޢްވާކުރާފަރާތުން ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ

 އަދުލު،އަދި އެއީ. ކުރަންވާނެއެވެއިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދުނު ސަބަބު ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ބަޔާން
އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސްލަޙަތު އޮތްކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ދަޢްވާކުރާފަރާތަށް

  .މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ
  

  ބައި ދެވަނަ
  ގެންދިޔުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް

  
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން 
  ންކުރިއަށް ގެންދިއު

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ފަށައިފިނަމަ، މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެޝަރީޢަތެއް  .175  
ނަމަވެސް އެޝަރީޢަތެއް މެދުކަނޑާލުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފު .ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ

ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސްލަހަތު އޮތްކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެޝަރީޢަތެއް ކުރު
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    .ކަނޑާލެވިދާނެއެވެމުއްދަތަކަށް މެދު
  

  ތިންވަނަ ބައި 
  ހިންގުން ޝަރީއަތް

  
ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ 
  ތަރުތީބު

ގެންދިޔުމަށް ކޯޓުން އެހެންގޮތަކަށް ކުރިއަށް ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން  .176  
  .އަމުރުނުކުރާހާ ހިނދަކު އަންނަނިވި ތަރުތީބުން ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ

ފަރާތުން ދަޢްވާލިބޭފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢްވާގެ ބާވަތިާއ އެދަޢްވާ ކުރާ ) ހ(
  ދަޢްވާ ބިނާކުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން؛

ދަޢްވާ ކުރާފަރާތުން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދަޢްވާ ދިފާޢުކުރުމުގެ) ށ(
   ހެޅުން؛ގޮތުން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހުށަ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެޚަސްމުންނަށްވެސް މައްސަލައާގުޅޭ ވާހަކަތައް) ނ(
އަދި އެމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުގެ. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކިދާނެއެވެ

އަދި ދަޢްވާކުރާފަރާތުގެ އެންމެ ފަހު. ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށެވެ
ހަކައިގެ ކުރިން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ވަކީލަށް ފުރުޞަތުވާ

ދިނުމުގައި ވަކީލަށް ވުރެ ގިނަ ވަކީލުން ޚުލާޞާ ބަޔާން ދެފަރާތުންވެސް އެއް. ދޭންވާނެއެވެ
 ވެފައި،ބައިވެރިވާނަމަ، ނުވަތަ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަކީ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރްާތތަކަކަށް

އެފަރާތްތަކުން ދިފާޢުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ތަފާތުވެފައި ވަކީލުން ތަފާތުނަމަ، އެފަރާތްތަކުން ވާހަކަ
މިގޮތުން ކަނޑައަޅާއިރު އަބަދުވެސް އެންމެ. ދައްކަންވީ ތަރުތީބު ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  .ވެފަހުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށެ

އަދި. ދެފަރާތަށްވެސް ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ) ހ  (.177    ހެކިބަސް ނެގުން
   . ކޯޓުން ބޭނުން އިރަކު ކޮންމެ ހެއްކަކާއިވެސް ސުވާލު ކުރެވިދާނެއެވެ

ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގެއްލުމަކުން ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމުން ހެކިވެރިޔާ) ށ(
ްށޓަކައި އެކަހެރި ތަނެއްގައި ހެކިބަސް ނެގުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް  ކޯޓުންސަލާމަތްކުރުމަ

ކަނޑަނައަޅާހާ ހިނދަކު ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ޢާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތެއްގެ
  . މަޖިލީހުގައެވެ
  

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި 
  ޝަރީޢަތްކުރުން

ޣައިރު ޙާޟިރުގައި މައްސަލަ ހިންގާތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ) ހ(  .178  
  .ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށުމަށް ފަހު ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގުމަށްޓަކައި) 1(
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި، އެމީހާ ވީތަނެއް

ގައި ކަމަށްވާނަމަ، ޣައިރުނޭނގޭނަމަ ނުވަތަ އެމީހަކުވީ ރާއްްޖެއިންބޭރު
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ޙާޟިިރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެމީހާ ހޯދުމަށް
ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތަކުން
އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ވަންދެން އިޢުލުާނ ކުރުމަށް ފަހު އިޢުލާނުގައިވާ

ވާ ލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިިރުނުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓަށްގަޑިއަށްް ދަޢް ،ތާރީޚާއި
ހާޟިިރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި، އެމީހާގެ ޣައިރު ޙާޟިިރުގައި މައްސަލަ

  . ބަލާ ނިންމުން
މައްސަލައެއް އަޑު އެހުން ނިމުމަށް ފަހު މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި، ދަޢްވާ) 2(

މުން މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި އޭނާލިބޭ ފަރާތް ކޯޓަށް ޙާޟިިރުވުމަށް އެންގު
ކޯޓަށް ޙާާޟިިރު ނުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ޣައިރު ޙާޟިިރުގައި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

  .އިއްވުން
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޯޓަށް ޙާޟިރު ނުުކުރެވޭ މައްސަލަތައް) ށ(

  .ވާ ގޮތަށެވެގައި ބަޔާންކޮށްފައި) ހ(ނިންމުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދެާގ 
    

  ހަތަރުވަނަ ބައި
  ޝަރުޢީ މަޖިލީހުގައި ޙާޒިރުވެ ހުރުމާއި ހެކިންނާ ކުރިމަތި ލުން

  
ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް 
  ޙާޟިރުވުން

އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މެނުވީ، ދަޢްވާލިބޭ މީހަކު ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ . 179  
  .ވެމަރުޙަލާއަކަށްވެސް ޙާޟިރުވުމަށް ހުއްދަދޭންޖެހޭނެއެ

  ދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްިތޔާރުގައި ޙާޟިރުނުވުން؛ ނުވަތަ) ހ(
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތްކެނޑޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމުގެ) ށ(

ސަބަބުން އޭނާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނެރޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށްވެސް އޭނާ ކޯޓުގެ
  ނުވަތަ ؛ ނުކިޔަމަންތެރިވުންއަމުރަށް 

މިގޮތުން ބިރުދައްކައިފިނަމަަ، ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ. ހެކިންނަށް ބިރުދެއްކުން) ނ(
  . ވަގުތު ދަޢްވާލިބޭފަރާތް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ނެރެންވާނެއެވެ

  
ށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނާޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދަޢްވާލިބޭފަރާތާ ދެކޮޅަށް ހު  .180    ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުން

ނުވަތަ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލަށް ފުރުޞަތު ،ސުވާލުކުރުމަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް
  .ދޭންވާނެއެވެ
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  ފަސްވަނަ ބައި
  ޤަބޫލުކުރުން ހެކި

  
މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންް ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހެކިތައް) ހ  (.181    ހެކި ޤަބޫލުކުރުން

  .  އެއްވެސް ހެއްކެއް ކޯޓުން ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެފިޔަވައި
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކާމެދު) ށ(

  . ޖަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ
ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން) ނ(

ވާ ހެއްކާމެދު ކުރި ޖަދަލަށްބަލައި، އެ ހެއްކާއި މެދު ކޯޓުން ގޮތެއްޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައި
   . ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  
  ހަވަނަ ބައި

  ނިންމުންތައް ޝަރީޢަތުގެ
  

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ނިމޭއިރު، އުފުލުނު ކޮންމެ ދަޢްވާއެއްގެ މައްސަލަ . 182    ޢާންމު އުޞޫލު
ނުވަތަ ކުށްސާބިތުނުވާކަމަށް މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށްނިންމުމުގައި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ 

  .ނުވަތަ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އަސާސްތަކަށް ނުފެތޭކަމަށް އެ ޙުކުމުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ
ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އަސާސްތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް) ހ(    ކުށް ސާބިތުވުން

  .ގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމު
 އުފުލުމުގެ ޒިންމާ ކުށުގެ

 ފުރިހަމަ އަސާސްތައް
  ނުވުން

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އަސާސްތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ، އަންނަނިވި) ށ(  
ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކުށުގެ އަސާސްތައް ފުރިހަމަ ނުވާކަމުގައި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމުގައި

  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ
  މައިގަނޑު ރުކުނެއް ފުރިހަމަ ނުވުން؛ ކުށުގެ ) 1(
  ނުވަތަ؛ ދިފާޢެއް  ހުއްދަ ކުރެވިިގެންވާދަޢްވާ ގުޅިގެން) 2(
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ)2(ގެ ) ށ(އާއި ) 1(ގެ ) ށ(މިމާއްދާގެ ) 3(

  .އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އިސްތިސްނާ އެހެން ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން
ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އަސާސްތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ، ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް) ނ(    ތުނުވުންކުށް ސާބި

  . ްވާނެއެވެކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމުގައި ބަޔާންކުރަން
  

ޢަދުލްއިންޞާފުގެ ހަމަތަކުން ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު،  .183    ޙުކުމް ކުރުން
އަދި ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވުނު. މުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކޯޓެއްގައެވެޙުކުމް އިއްވަންވާނީ ޢާން

އަދި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ. ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ ނުކުތާތައް މައްސަލަ
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ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެނުކުތާތައް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކޯޓެއްގައި
   . އިއްވަންވާނެއެވެ

  
ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް 
  ކަނޑައެޅުން

ދަޢްވާ ކުރާ ފަރާތުން އެމައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި) ހ (.184  
ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކުން އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ދަޢްވާ ސާބިތުނުވާ

ލުމުގެ އަސާސްތައްކުށްސާބިތުނުވާކަމަށް ނުވަތަ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފު ،މައްސަލަތަކުގައި
ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެކަން  ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް

މިގޮތުން ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެ ހުުށަހެޅުމާމެދު ކޯޯޓުން ގޮތެއް. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  . ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

ންކޮށްދިނުމަށްގައި ވާފަދައިން ކަ) ހ(ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން މިމާއްދާގެ ) ށ(
އެދިފައިނުވީނަމަވެސް އެމައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ހެކިތަކުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ދަޢުވާ ސާބިތުނުވާ

ށުގެ ޒިންމާމައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް ނުވަތަ ކު
  . އުފުލުމުގެ އަސާސް ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

ގެ ދަށުން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ކޯޓުން) ށ(މި މާއްދާގެ ) ނ(
  . ޤަބޫލުނުކުރާނަމަ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  
  
  ހަތްްވަނަ ބައި

  ނޫން ޝަރީޢަތްޞައްޙަ
  

ނޫންކަމަށް ބުނެ ޝަރީޢަތެއް ހިނގަމުންދަނީ ޞައްޙަގޮތުގައި) ހ  (.185    ޢާންމު އުޞޫލު
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އަދި އެއީ އިންޞާފުވެރިގޮތް ކަމަށް

 ޞައްޙަގޮތަށްކޯޓަށް ފެންނަނަމަ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދަނީ
  .ނޫންކަމަށް ކޯޓުން ނިންމަންވާނެއެވެ

)i (ްނުވަތަ ހިނގާފައި ވުން ޤާނޫނީ އޮޅުމެއް ޝަރީޢަތުގައި މެދުވެރިވެފައިވުނ.  
)ii (ާޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި ހިނގާފައިވ

ާރތުގެ މަސްލަޙަތަށްކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢްވާލިބޭ ފަ
  .ރަނގަޅު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވުން

ޝަރީޢަތެއް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރާ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ މަޖިލީހުން) ށ(
ބޭރުގައި ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތް ނުވަތަ ދަޢްވާލިބޭފަރާތުގެ ވަކީލު ނުވަތަ އެދެފަރާތުގެ އެދުމުގެ

ކުރެވޭ ވަރަށް  ޢަމަލުކުރާމީހެއްގެ ސަބަބުން ދަޢްވާ ކުރާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް ރަނގަޅުމަތިން
ވުރެން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ ޝަރީޢަތަކީ ސައްޙަނޫން ަޝރީޢަތެއްކަމަށް ކޯޓުން
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  .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ
  

އަޑުއެހުމަށް ފުރުޞަތު 
  ދިނުން

ން ޝަރީޢަތެއްކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުގެއެއްވެސް ޝަރީޢަތަކީ ޞައްޙަނޫ . 186  
ދެފަރާތަށްވެސް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުރިން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ

  .ދޭންވާނެއެވެ
  އެ ކަނޑައެޅުމެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ފެންނަ ގޮތެއް ހުށަހެޅުންް؛) ހ(
  އަދި ޔާންކުރުމަށް،ބަ އެ ކަނޑައެޅުމަކަށްް އެއްބަސްވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ) ށ(
  .އެހެން ޙައްލެއް ހުށަހެޅުމަށް) ނ(

  
      

  
  އަށްވަނަ ބައި

  ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުން ފަނޑިޔާރަށް
  

ފަނޑިޔާރު ނުކުޅެދޭ 
  ޙާލަތްތައް

ޝަރީޢަތެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޙުކުމް އިއްވުމަށް  .187  
ނުވަތަ ،ނުވަތަ މަރުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ބަލިވެއްޖެނަމަ ،އްޖެނަމަޙާޟިރު ނުވެ ފަހު ފަނޑިޔާރު
ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުގެ ދައުރު ،އެޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ އެހެން ގޮތަކުން
،ނުވަތަ އެޝަރީޢަތެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނެތް ނުވަތަ އެނގިފައި ނުވާ ،ހަމަވެއްޖެނަމަ

ލަޙަތާއި ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައާ ދެމެދު ފުށުއަރާއެފަނޑިޔާރެއްގެ އަމިއްލަ މަސް
ޢާންމުކޮށް މައްސަލަ ެބލުމަށް، ފަދަ ސަބަބަކާ ހުރެ ޝަރީޢަތެއް ހިންގުމަށް ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ

އެމައްސަލައިގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ނުވަތަ އެކޯޓަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެހެން ފަނޑިޔާރަކަށް
ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގެ އައު ޝަރީޢަތެއް ބޭއްވުމަށް. އަށް ދެވިދާނެއެވެޝަރީޢަތާއިގެން ކުރި
  .ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ
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 ހަތްވަނަ ބާބު
 ޝަރީޢަތުގެ ފަހުން ކަންހިނގާގޮތް

 
  
 ފުރަތަމަ ބައި

  އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްލުން
  

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ 
  ކުރިން ދޫކޮށްލުން

އެއްގައި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް، ކުށްކުރިކަމަށް އިޢްތިރާފުވާނަމަ، ނުވަތަމައްސަލަ  .188  
އެކުށުގެ އަދަބަކީ ޖަލަށްލުން ކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި، އޭނާ ހުރީ މިގަވާއިދުގެ

ޝަޚްޞީ ހައިސިއްޔަތުން ދޫކުރާ ދޫކުރުން ނުވަތަ ކަފާލާތުގައި(ވަނަ ބައި 2ތިންވަނަ ބާބުގެ 
ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުގެ މަތިން(ވަނަ ބައި 3މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ  ތަނުވަ )ދޫކުރުން
 އޭނާގެ މައްޗަށް،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ދޫކޮށްފައިކަަމަށްވާ ނަމަ ދަށުން ޝަރުޠު ގެ) ދޫކުރުން

އޭނާ ދޫކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ޝަރުޠުތަކެއްގެ އަދަބުކަނޑައެޅެންދެން
ވަނަ ބައ4ިނާ އިތުރަށް ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް، ނުވަތަ މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އޭ

  .ދަށުން އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ ގެ) ބަންދުކުރުން(
  

 ދެވަނަ ބައި
  ހެޅުންހުށަ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ހޯދަންޖެހޭ ހޯދުމާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓު

  
 މީހަކު ކުށެއްކުރިކަމަށް އިޢްތިރާފުވާނަމަ،،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ . 189    ޢާންމު އުޞޫލު

ނުވަތަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ އަލީގައި ކުށެއްް ސާބިތުވާނަމަ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް
ނޑައަޅަންޖެހޭ އަދަބާބެހޭގޮތުންއެ މައްސަލައިގައި ކަ ،އެކުށުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރްިނ

   . ރިޕޯޓެއް ކޯޓު އޮފިސަރު ތައްޔާރުކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެމައްސަލައިގައި އަދަބު) ހ(

ށްކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފުދޭ މަޢްލޫމާތެއްކަމަށް ކޯޓަށާއި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތަ
  ޤަބޫލުކުުރެވުން؛

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުން ބިނާކުރި ކަންތައްތައް ތަފްޞީލްކޮށް ލިޔުމުން) ށ(
  .ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން

  
ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ 
  ބައިތައް

  

،ވަނަ ބައިގައިވާ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކާއ4ިމި ބާބުގެ   .190  
 ގުޅުންހުރި ނުކުތާތައް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާއެއުޞޫލުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި

  .ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރުމާއެކު އަންނަނިވި ކަންކަންވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ
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  :ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު) ހ(
  .ކުށުގެ ރެކޯޑު)  1(
  .މާލީ ޙާލަތު)  2(
ދަބު ދީގެން އޭނާގެ ސުލޫކު އިޞްލާޙުކުރުމަށްދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް އަ) 3(

  .އެހީވެދޭނެކަމަށް ފެންނަ ކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަން
ފަރާތަށްލިބޭ މާލީ، އިޖްތިމާޢީ، މީހަކު ކުޅަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާލިބިފައިވާ) ށ(

  ؛ނަފްސާނީ އަދި ޞިއްޙީ ގެއްލުންތައް އިންޞާފުވެރި ގޮތަކަށް ވަޒަންކުރުން
ފަރާތަށް ޖަލަށް ނުލައި ދެވޭ އަދަބުތައް ދިނުން އެކަށީގެންވާދަޢްވާލިބޭ) ނ(

  ؛ދެވޭނެ މިންވަރާއި އެއަދަބު ތަކުގެ ބާވަތް ޙާލަތްތަކުގައި، އެފަދަ އަދަބު
ކުށުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދިނުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ރ(

  ؛ށް އަމުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހާ މަޢްލޫމާތުޙާލަތްތަކުގައި، އެފަދަ ބަދަލެއް ނަގައިދިނުމަ
އެންމެހާ އޮފިސަރަށް ފެންނަ އެނޫނަސް ކޯޓަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ކޯޓު) ބ(
  .މަޢްލޫމާތު

  މާނަކުރުން
  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދަޢްވާ ލިބޭ ފަރާތަށް އަދަބު" ފަރާތް އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ")ޅ(  
  .ވާލިބޭ ފަރާތުން ހިންގި އަމަލަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާ މީހާއަށެވެކަނޑައެޅެނީ އެމީހަކާމެދު ދަޢް

  
ރިޕޯޓު ހާމަކުރާއިރު ބައެއް

  އުނިކުރުން  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ނުވަތަ އެރިޕޯޓުގ189ެމި ގަވާއިދުގެ  . 191  

 އަނިޔާއެއްނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ޖިސްމާނީ ބޮޑު ބައެއް ހާމަކުރުމުން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތަށް
ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީން ދޫކުރާ ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް

  .އެބައި އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

  ހާމަކުރުން
  

ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން އެހެން މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްނުވާނަމަ، އަދަބު . 192  
އެރިޕޯޓު އޮފިސަރު ކުރިން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމާ ޙަވާލުވާެ ކޯޓުކަނޑައެޅުމުގެ 

އަދި އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ދަޢްވާލޭިބ ފަރާތަށާއި ތައްޔާރުކޮށް
އެ މައްސަލައިގައި އަދަބު ،ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ އެވަކީލަކަށާއި، ދަޢްވާކުރާ ފަރާތަށް

  . ދުވަހުގެ ކުރިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ) ތިރީސް (30 ކަނޑައެޅުމުގެ
      

އިޢްތިރާޟުކުރަންޖެހޭ 
  މުއްދަތުު

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުގައި އެއްވެސް) ހ (. 193  
މަޢްލޫމާތެއް އުނިވެފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެރިޕޯޓުގައިވާ މަޢްލޫމާތުތަކާމެދު އިޢްތިރާޟުކުރާނަމަ،

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ދިހައެއް (10ލިބޭތާ  ގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަްށ ރިޕޯޓުއެކަން މައްސަލައި
  .ލިޔުމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިޢްތިރާޟުކުރާ ފަރާތުން )ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(    އިޢްތިރާޟު ހުށަހެޅުން
ރުމާ ޙަވާލުވެހުރި ކޯޓުހުށަހަޅާއިޢްތިރާޟުުގެ ކޮޕީއެއް އިދިކޮޅު ޚަޞްމަށާއި، ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކު
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  .އޮފިސަރަށްް ދޭންވާނެއެވެ
އިޢްތިރާޟާމެދު ފިޔަވަޅު 
  އެޅުން

އިޢްތިރާޟް ކުރާ ފަރާތުގެ ލިޔުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާ ޙަވާލުވެހުރި) ނ(  
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް، ލިބުމުން، އެއޮފިސަރު ކޯޓުއޮފިސަރަށް

ރިޕޯޓަށް ގެންނަންފެންނަ އިޞްލާޙެއްވާނަމަ އެއިޞްލާޙެއްް އެ ޝްވަރޮާކށްއެއިޢްތިރާޟާމެދު މަ
  .ގެންނަންވާނެއެވެ

އިޢްތިރާޟްކުރުންމަތީ 
  ދެމިހުރުން

ރިޕޯޓަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާމެދު އިޢްތިރާޟްކުރާ ފަރާތް ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ،) ރ(  
ން އިޢްތިރާޟްކުރާ ކަންކަންއެފަރާތުން އިޢްތިރާޟްކުރުންމަތީ ދެމިހުރިކަމަށާއި، އެފަރާތު

  .ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

  ތިންވަނަ ބައި
  އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން

  
ދަޢްވާލިބޭފަރާތުގެ އިޢްތިރާފްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ އަލީގައި  .194    ޢާންމު އުޞޫލު

ތުވާކަމަށް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްއެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބި
ޝަރީޢަތުން އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އަދަުބ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

  .އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ވާނެއެއެވެ

ވި ކަންތައްތަކަށްް ކޯޓުންމީހެއްގެ މައްޗަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންނަނި . 195    އަދަބު ކަނޑައެޅުން
  . ރިޢާޔަތްކުރަން ވާނެއެވެ

  ؛އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓް) ހ(
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް (ުވަނަ ބައ4ިމި ބާބުގެ ) ށ(
 ؛ގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު) ޢަމަލުކުރުން
 އަދި ؛ތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގެ ރެކޯޑިންގތައްޝަރީޢަ) ނ(
އަދަބު ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އަދަބު) ރ(

  .ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާވާހަކަ ނުވަތަ ދޭ ބަޔާން
  

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ 
  ފުރުޞަތު ދިނުން

  

ބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަންކަންމައްސަލައިގައި އަދަ  .196  
  .ކުރަން ވާނެއެވެ

ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން އަދަބުގެ މިންވަރު ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އެދި ފަނޑިޔާރަށްް) ހ(
 ؛ދެންނެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން

ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ، ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއް ) ށ(
 ؛ދިނުން އެފަރާތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު

  .ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުޞަތު ދިނުން ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން) ނ(
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ގެ ދަށުން) ށ(އާއި ) ހ(ރުގައި ނިންމާ މައްސަލަތައް މިމާއްދާގެ ޟިޣައިރު ހާ) ރ(
  .އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ

    
 އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާއެމައްސަލައެއްގައި) ހ (. 197    އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތް

.ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ
އަދި އަނިޔާ ލިބުނު މީހަކީ މަރުވެފައިވާ މީހެއްނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން ތަޞައްރަފްނުފުދޭ

ޅުމުގެ ކުރިން ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އޭނަގެ ގާތްތިމާގެމީހެއްނަމަ އަދަބު ކަނޑައެ
މީހަކަށް އޭނަގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ނުވަތަ ލިޔުމުން ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ވާހަކަދައްކާ ގާތްތިމާގެ މީހާގެ ބަޔާނުގައި އެކުށްކުރި ޙާލަތާއި، މިގޮތުން .ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ
ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ މިންވަރާ ބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތުއެކުށުގެ 
  .ދެވިދާނެއެވެ
ގެ ދަށުން ވާހަަކ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ފަރާތަކުން) ހ(މިމާއްދާގެ ) ށ(
  .ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ ފަރާތަށް ދޭންވީ އަދަބާ ދަޢްވާލިބޭ

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،" ގޮތުން ތަޞައްރަފް ނުފުދޭ އަނިޔާލިބޭ މީހުން ނޫނީޤާ" )ނ(    މާނަ
އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ، ނުވަތަ އެމަޖިލީހުގައި ވާހަކަ
ދައްކައި، ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް ލިޔުމުން ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިނުވާ

  .މީހުންނަށެވެ
  

 އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު އޮތްކަން 
 އެންގުން

ލިބޭ ފަރާތަށް މި ބާބުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި، ދަޢްވާ  .198  
ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަމާއި) އިސްތިއުނާފުކުރުން(ވަނަ ބައި 7

  . ން އަންގަންވާނެއެވެކޯޓު އިސްތިއުނާފުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު
  

  ހަތަރުވަނަ ބައި
  އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

  
އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ 
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 
  ޢަމަލުކުރުން

މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ  .199  
  .ރަންވާނެއެވެއުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު
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  ފަސްވަނަ ބައި
  ޙުކުމް ތަންފީޒްކުރުން

  
ކުށްސާބިތުވުމުން ޙުކުމް 
ތަންފީޒުކުރާ އަމުރު 
  ނެރުން

  
ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާ 
  އަމުރުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން

  
  
  
  
  
  

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި 
ބަންދުގައި ހޭދަކުރި 
  މުއްދަތަށް ރިޢާޔަްތ ކުރުން

  
ބަންދުން ދޫކުރާނަމަ 

  މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްޢަ

ދަޢްވާލިބޭ މީހާ ކުށަށް އިޢްތިރާފްވާނަމަ، ނުވަތަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް) ހ (. 200  
ސާބިތުވާކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަން

  . އަންގާ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެންވާނެއެވެ
އަމުރުގައި ދަޢްވާލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށްން ނެރޭ ގެ ދަށު) ހ(މިމާއްދާގެ  )ށ(

ވަނަ ބައ8ިކަނޑައެޅުނު އަދަބާއި، އަދަބާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމާއި، މި ބާބުގެ 
ސާބިތުބެވެފައިވާ ކުށާއި ގުޅޭ ނުވަތަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކުށްކުރި ފަރާތަށް ފައިދާއެއްގެ(

ގެެ ދަށުން، ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލެއް) ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި އަތުލުން
ނުވަތަ ފައިސާއެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އަތުލެވޭނަމަ، އެކަންވެސް ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުގައި

  . ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ
ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރު، ނުވަތަ) ނ(

 ފަހުވެސް ނިޔާ ކަނޑައަޅަންދެން ދަޢާްވލިބޭ މީހާ ހުރީޝަރީޢަތުން ކުށް ސާބިތުވުމަށް
  .އެކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާޟީ ،ބަންދުގައި ނަމަ

ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް ބަންދްުނ ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެކަން، ކޯޓުގެ) ރ(
އަމުރުގައި ޤާޟީ ސޮއިކޮށް، ކޯޓުގެއަދި އެ. އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 .ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ރެކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ
  

  ހަވަނަ ބައި
  ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

  
ކުށުން ބަރީޢަވާކަމަށް 
  ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހެޅުން

އެ ޝަރީޢަތަކީކުރާ ފަރާތުން ހެކި ހުށަހަޅާ ނިމުމަށްފަހު  ދަޢްވާ) ހ  (.201  
ޞައްޙަ ޝަރީޢަތެއް ނޫންކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ނުވަތަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ޝަރީޢަތުގެ ނިންމުންތައް(ވަނަ ބައި 6މިގަވާއިދުގެ ހަވަނަ ބާބުގެ 
ން ކުށްސާބިތުނުވާކަމަށް،ފަދައިން އެމައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހެކިތަކު

  .ނުވަތަ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އަސާސްތައް ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ
ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން ލިބޭ 
  ވަގުތު

އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ލާޒިމްކަމެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލުތުގައި މެނުވީ،) ށ (  
10 ޝަރީޢަތެއްކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޝަރީޢަތަކީ ޞައްޙަނޫން

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ނުވަތަ ކޯޓުން ހުއްދަކުރާ އިތުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ) ިދހައެއް(
މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާކަމަށް، ނުވަތަ ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގެ އަސާސްތައް ފުރިހަމަ

  .  ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި
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ޝަރީޢަތް އަލުން ކުރުމަށް 
  ކަނޑައެޅުން

އާޝަރީޢަތެއް ފަށަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓަށް އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި) ހ  (.202  
ނަމަވެސް،. ކޯޓުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ފެންނަނަމަ އެމައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް އަލުން ފަށަން

ސަބަބުން ޝަރީޢަތުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ން އެރި އޮޅުމުގެ ޤާނޫނީގޮތު
  .ކޯޓަށް ފެންނަނަމަ، އާޝަރީޢަތެއް ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ

އާޝަރީޢަތެއް ފެށުމުގެ ބަދަލުގައި، އާޙުކުމެއް ކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި) ށ(    އާޙުކުމެއް އިއްވުން
ވާނަމަ، އެހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލްކޮށް، ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސްލިބިފައި

އެ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އާޙުކުމެއް އިއްވުމުގެ ހުށަހަޅަން ހުރި އިތުރު ހެކި ބަލައިގަނެ
  .އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އަލަށް ހާމަވެފައިވާ ހެކީގެ 
ހުށަހަޅާ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

  ހުށަހެޅުން

އަލަށް ހާމަވެފައިވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ފިޔަވައި) ނ      (  
އެހެން ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އާޝަރީޢަަތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ އެ ހުށަހެޅުން،

ވަތަ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ނު) ދިހައެއް (10އެމައްސަލައިގައި ނާިޔ އިއްވާތާ 
  .މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

      
  

  ހަތްވަނަ ބައި
  އިސްތިއުނާފްކުރުންް

  
އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބިނާވެފައި އޮންނަންވާނީ . 203    އިސްތިއުނާފްގެ އަސާސް

ފައިވާ ޙުކުމަކީ އެއިގައި ޤާނޫނީމައްސަލަބަލާ ކޯޓުންް ކޮށް. ޤާނޫނީ އޮޅުމެއްގެ މައްޗަށެވެ
އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ނިމުނުގޮތަށް އަސަރު ފޯރާފައިވާކަމެއްކަމަށް އޮޅުމެއް

އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ފެނިއްޖެ ނަމަ އިސްތިއުނާފް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް
  .ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ

  
މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް 

  ދުންހޯ
  

ޙަޤީޤަތް އިސްތިއުނާފް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ . 204  
އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ބަލާނީ އެ މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ކަމަށް މައްސަލަބަލާ ހޯދުމަށްޓަކައި

އަދި އެއިން ޙަޤީޤަތަކާބެހޭގޮތުން އެ މައްސަލަ ބެލި ކޯޓުން. ހާޯދފައިވާ ހޯދުމަށެވެ ކޯޓުންް
ފައިވާ ގޮތެއް އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ބަދަލުކުރަންވާނީ އެޙަޤީޤަތާބެހޭގޮތުން މައްސަލަބަލާނިންމާ

ކޯޓުންްް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ނުބައިކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް
  . ވާނަމައެވެ

  
ކުރާ ފަރާތުން  ދަޢްވާ

  އިސްތިއުނާފު ކުރުން
ްށ ނުވަތަ ކުށް ސާބިތުކުރެވޭވަރަށް ހެއްކާއި، ޤަރީނާކުށް ސާބިތުނުވާކަމަ . 205  
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ލިބިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަބަލާ ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް
  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  
 ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރާ
  ޙުކުމް އިސްތިއުނާފްކުރުން

  

97ިއިދުގެ ކުށަށް އިޢްތިރާފްވާ ޙާލަތްތަކުގައި މިގަވާ  .206   ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ތަޢާރުޟްނުވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރާ ޙުކުމް

  .އިސްތިއުނާފް ކުރުން އެދި ދަޢްވާލިބޭ ފާަރތުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

ކަނޑައަޅާ އަދަބު 
  އިސްތިއުނާފްކުރުން

 ކަނޑައަޅާ އަދަބުއަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި މައްސަލައިގައި . 207  
  . އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

އަދަބު ކަނޑައެޅޭ މިންވަރަށް އަދަބު ކަނޑައެޅްުނ ލާޒިމް ނުވިނަމަވެސް،) ހ(
  ނުވަތަ ؛ށްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަމުއެމިންވަރާ ޚިލާފްވާ ޙާލަތްތަކުގައި ސަބަބު ބަޔާންކުރު

އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްަށ ޢަމަލުކުރުމުގައި މައްސަލަ ބެލި) ށ(
އިސްތިއުނާފްކުރާ އަދި އެ އޮޅުން ނުއެރިި ނަމަ. ކޯޓުން ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮޅުމެއް އަރާފައި ވުން

 .ފަރާތަށް އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާނެ ކަން
  

ށް ކުރާ މުދާ ހިފެހެއްޓުމަ
  އަމުރު އިސްތިއުނާފްކުރުން

ސާބިތުވެފައިވާ ކުށާ ގުޅޭ ނުވަތަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން( ިބައ ވަނ8ަމިބާބުގެ .  208       
ގައި) ކުށްކުރި ފަރާތަށް ފައިދާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި އަތުލުން

ކުރާ އަމުރެއް ސަލަބަލާ ކޯޓުންމައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދާ ހިފެހެއްޓުމަށް
  .ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކުރެވިދާނެއެވެ

    
އިސްތިއުނާފުގެ ނޯޓްސް 
  ދިނުން

މުދާ ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރާ އަމުރު އިސްތިއުނާފްކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް  .209  
  .އަންގަންވާނެއެވެ ކޯޓުންދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އެމައްސަލަބެލި ) ދިހައެއް( 10ހުށަހަޅާތާ 
  

އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލަ 
ނިމެންދެން ދަޢްވާލިބޭ 
ފަރާތް ދޫކޮށްފައި 
  ބެހެއްޓުން

  

މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް ނުވަތަ އެމައްސަލައިގައި ކޯޓުން) ހ  (.210  
ސްތިއުނާފްގެއި ،ކަނޑައެޅި އަދަބު އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ނަމަ

ޝަޚްސީ(ވަނަ ބައި 2 މައްސަލަ ނިމެންދެން ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް މިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ
ްވަނ3ަ އަދި ތިންވަނަ ބާބުގެ) ހައިސިއްޔަތުން ދޫކުރާ ދޫކުރުން ނުވަތަ ކަފާލާތުގައި ދޫކުރުން

ޠުތަކާއެކު ނުވަތަގައިި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު) ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުގެ މަތިން ދޫކުރުން (ބިައ
  . ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އެންގިދާނެއެވެ ޝަރުޠުތަކާއެކު ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެހެންވެސް

ގެ ދަށުން) އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްލުން (ވަނަ ބައ1ިބާބުގެ  މި )ށ(
 ހުށަހެޅީއަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މައްސަލަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން އެމައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް އަސަރުކުރާފަދަ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އޮޅުމެއްގެ
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އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހުށަހެޅީ މައްސަލަ ލަސްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވާނަމަ ،ކަމަށް ނުވެފައި
މަށް ކޯޓުންއިސްތުއުނާފުގެ މައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓު

  .އެންގިދާނެއެވެ
  

ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން 
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރާ 
ޙާލަތުގައި އިސްތިއުނާފްގެ 
މައްސަލަ ނިމެންދެން 
ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުން 
  

މައްސަލައިގައި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތް ކުށްވެރިނުވާކަމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ) ހ (. 211  
ށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ހެކިލިބިފައި ނުވާކަމަށް ކޯޓުންމައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އެކަ

ނުވަތަ ކަނޑައެޅި ނިންމުމާގުޅިގެން އެމައްސަލައިގައި ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކުރާނަމަ
އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލަ ނިމެންދެން ދަޢްވާލިބޭ މީހާ އަދަބު އިސްތިޢުނާފު ކުރާނަމަ
ގެ) ދޫކުރާނެތޯ ނުވަތަ ބަންދު ކުރާނެތޯ ކަނޑައެޅުން (ބައި ވަނ1ަމިގަވާއިދުގެ ތިންވަނަ ބާބުގެ 

ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭގޮތުން ކޯޓުން ދަށުން ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމާ ބެހޭގޮތުން
  . ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ

ފަރާތުން އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އެމައްސަލައިގެ ދަޢްވާކުރާ) ށ(
މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ކަމަށްނުވާނަމަ ންމުމަށް އަސަރުކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އޮޅުމެއްގެނި

  .ދަޢްވާލިބޭފަރާތް ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
  

  
  އަށްވަނަބައި

 ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ސާބިތުވެފައިވާ ކުށާ ގުޅޭ ނުވަތަ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކުށްކުރި ފަރާތަށް ފައިދާއެއްގެ
  ތަކެތި އަތުލުން
  

މުދަލާއި ތަކެތި އަތުލުމުގެ 
  އަމުރު

  

މަށް ކަނޑައެޅޭ މުދާ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތުން ހޯދާފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށްއަތުލު . 212  
ށްސާބިތުވެފައިވާ ކުށާ ގުޅިގެންކަން ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ޝަރީޢަތަ
ޤަބޫލުކުރެވޭ މިންވަރަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ އެމުދާ ނުވަތަ ތަކެތި އަތުލުމަށް ޯކޓުން

  .އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ
  

 މުދަލާއި ތަކެތި އަތުލުމަކީ
  އަދަބެއް ނޫންކަން

  

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި، ތަކެތި އަތުލުުމަކީ އެކުށަކަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބުގެ  .213  
އަދި ކަނޑައެޅޭ އަދަބުގެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ. މެއް ނޫނެވެތެރެއިން ހިމެނޭ ކަ

ގޮތުގެމަތިން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި،
  .ތަކެތި އަތުލައިގަތުން ނުހިމެނެއެވެ

  
މުދަލާއި ތަކެތި 
  ލިބިދިނުމަށް އެދުން

ލާއި، ތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނީކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަ . 214  
   . އެތަކެތި އަތުލުމަށް ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ވާނަމައެވެ
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މުދަލާއި، ތަކެތި  

އަތުލައިގަތުމަށް 
އަމުރުކުރުމުގެ އިބްތިދާއީ 
  މަރުޙަލާ

  

ދަލާއި، ތަކެތިކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މު ފަރާތުން ކުރާ ދަޢްވާގައި ދަޢްވާކުރާ . 215  
އަތުލައިގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އަދި ދަޢްވާ ލިބޭފަރާތުން އެކަމަށް އިޢްތިރާފްވާނަމަ،

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަތުލައިގަނެވޭ މުދަލާއި، ތަކެއްޗާއި، ފައިސާގެ ޢަދަދ212ުމިގަވާއިދުގެ 
ނާވެގެންވާނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެމިގޮތުން ކޯޓުގެ ނިންމުން ބި. ކޯޓުން ކަނޑައަޅަން ވާނެއެވެ

   .މައްޗަށެވެ
މީގެ ތެރޭގައި ކުށަށް އިޢުތިރާފުވުމުގައި. ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކީގެ މައްޗަށް) ހ(

 .ދެމެދު ެވފައިވާ އެއްބަސްވުން ހިމެނެއެވެ ދަޢްވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢްވާލިބޭ ފަރާތާ
 އިޢުތިރާޞްކުރާ ނަމަމުދަލާއި ތަކެތި އަތުލުމާ މެދު ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތުން) ށ(

އެއީ. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެހާ ހެއްކާއި މަޢްލޫމާތުގެ އަލީގައި
  . ކަނޑައެޅުމަށް ފަހުގައެވެ ދަޢްވާލިބޭ މިހާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދަޢްވާއިން ކުށްވެރިވާކަން

  
 އިބްތިދާއީ އަމުރު

  
 އަތުލައިގަނެވޭނެކަމަށް ކޯޓުންތަކެތި ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި . 216  

ތިންވަނަ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އަތުލައިގަނެވޭ ތަކެއްޗާއި ފައިސާގެ ޢަދަދު ބަޔާންކޮށް އަދި
  .ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް ބެލުމަކާ ނުލައި، އިބްތިދާއީ އަމުރްެއ ކޯޓުން ނެރެވިދާނެއެވެ

  
ގުޅިގެން ބަންޑާރަ ނައިބު ނުވަތަ އޭނާކޯޓުން ކުރާ އިބްތިދާއީ އަމުރަކާ   .217    މުދާ އަތުލުން

  . ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި، ތަކެތެީގ ތެރެއިން އަތުލުމަށް ކަނޑައެޅޭ މުދާ) ހ(
  ؛އަތުލުން

 ހޯދުންތަކާއިއަތުލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދާ ހޯދާ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހޯދަންޖެހޭ) ށ(
 ؛ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތަކަށް ކުރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން

މުދާ އަތުލުމާ ގުޅިގެން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް) ނ(
  .ޤާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރުން ލާޒިމު ކުރާނަމަ އެކަންކަން އެގޮތަށް ކުރުން

  
ލުމުގެ މުދަލާޢި ތަކެތި އަތު

  އަމުރު ދާއިމީކުރުން
  

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތި އަތުލުމަށް ކޯޓުގެ ދާއިމީ އަމުރެއް  .218  
  ނެރުމުގައި؛
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 މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ވޭއަތުލެ
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ 
އެއްވެސް ޙައްޤެއްވާކަމަށް 
އެފަދަ ފަރާތަކުން 
  ހުށަހަޅާފައިނުވުން

  
  

އެޅިފައިވާ މުދަލާ ބެހޭގޮތުން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެއްވެސްުމަށް ކަނޑައަތުލު) ހ(  
ުހށަހެޅުމެއް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، އެތަކެތި އަތުލުމަށް
ކޯޓުން ކޮށްފައި އޮތް އިބްތިދާއީ އަމުރު، އެމައްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައަޅާ ވަގުތުން ފެށިގެން

ޙުކުމް ތްަނފީޒުކުރަން އަންގާ އަދި އެއަމުރުގެ މަޢްލޫމާތު. ށް ބަދަލުވާނެއެވެދާއިމީ އަމުރަކަ
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ތަކެތި. އެންގުމުގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

ށްއިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ނިމެންދެން މުދަލުގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަ، އަތުލުމަށް ކުރާ އަމުރުގައި
ތިންވަނަ .ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޝަރުޠުތަކެއް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިިދާނެއެވެ

ފަރާތަކުން އެމުދަލާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ އެމުދަލަކީ އޭނާއާއި
ތުން ތަކެތި އަތުލުމަށް ކުރާއިތުރު މީހަކާ ނުވަތަ ބައެއްގެ މުދަލެއް ކަމަށް ބުނެ ދަޢްވާލިބޭ ފަރާ

  .ދާއިމީ އަމުރަށް އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

ގުޅިގެން   މުދަލާވޭޭއަތުލެ
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ 
ޙައްޤެއްވާކަމަށްބުނެ 
އެފަރާތުން ޝަކުވާ 
  ހުށަހެޅުން

މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުދަލާ ގުޅިގެން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއްވާކަމަށްއަތުލު) ށ(  
އެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތުތައް ،ބުނެ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ނުވަތަ ޙައްޤުތައް އެމުދަލަކާ ގުޅިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ކޯޓުން ބަލައި އެކަން އިތުރަށް ދިރާސާ
  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް) ނ(ކޮށް މިމާއްދާގެ 

 ތުރަށް މަޢްލޫމާތުއި
  ސާފުކުރުން

  

ބުނެފައިވާ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވާ ހިނދު، އެކަންތައް ގައި) ށ(މި މާއްދާގެ ) ނ(  
އެއްކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ ޢާންމު އިތުރަށް ބަލައި ދިރާސާކޮށް މަޢްލޫމާތު

   .މަދަނީ މައްސަލަތައްވެސް ހިންގާ އުސޫލުންނެވެ
 ޢްލޫމާތުއިތުރަށް މަ

ސާފުކުރުމަށްފަހު 
  ކަންކުރާނެ ގޮތް

ސާފުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށް މަޢްލޫމާތު) ރ(  
ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ތަކެތި އަތުލައިގަތުމުގެ އިބްތިދާއި އަމުރަށް އަލީގައި

 މުދަލަކާ ގުޅިފައިވާނަމަ، އެ ޙައްޤުތައްބަދަލުގެނެސް، ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއް އެ
  . ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެންވާނެއެވެ

  
އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލަ 
ނިމެންދެން ދާއިމީ އަމުރު 
  ދެމެހެއްޓުން

ސާބިތުވާކަމަށް ކުރާލިބޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކުށް  މައްސަލައެއްގައި ދަޢްވާ  .219  
އަތުލުމަށް ކުރާ ޙުކުމަކާމެދު، ނުވަތަ ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ތަކެއްްޗާއި ފައިސާ

އަމުރަކާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރާނަމަ، އެމުދަލަށް އުނިކަމެއް
ލާ ކޯޓުގެ އަމުރު ތަފްފީޒު ކުރުންނައަންނަގޮތުގެ މަތިން، އިސްތިއުުނާފު ނިމެންދެން މައްސަލަބަ

މިގޮތުން ފަސްކުރާކުރުން އެއީ އެ މުދަލުގައި ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ޙައްޤެއް. ފަސްކުރަންވާނެއެވެ
ތިންވަަނ ފަރާތުގެ. އެކުލެވިގެންވާ ކަމާއިމެދު ގޮތެއްް ކަނޑައެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ

 ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެގޮތަށް ކޯޓުގެ އަމުރު ބަދަލުމަސްލަޙަތެއް އެމުދަލުގައި ހިމެނޭކަމަށް ކޯޓުން
 ދަޢްވާ،އެހެންނަމަވެސް އިސްތިއުނާފު ގެ މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން. ކުރަންވާނެއެވެ

އެމުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭފަރާތުގެ ރުހުން އެކަމަށް ނުލިބޭހައި ހިނދު،
  ީ.ބަދަލު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
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ކުރާ އަމުރުގައި ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދަލާއި ތަކެތި އަތުލައި ގަތުމަށް) ހ(.  220         ހުން ފެންނަ މުދާފަ

އަންނަނިވި މުދާ ހިމެނުމަށްޓަކައި، ދަޢްވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ބިނާކޮށް، އައު
  .ން އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެއެވެނުވަތަ ކުރިން ކޮށްފައިވާ އަމުރެއް ކޯޓު. އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެެވ

އަމުރުގެ ދަށުން އަތުލައިގަނެވޭނެ މުދަލެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް އެމުދަލަކީ ކޯޓުގެ) 1(
އެ އަމުރު ނެރުނު ވަގުތު އެމުދާ ފެނިފައިނުވާ ނުވަތަ ވީނުވީ ތަނެއް

  ނުވަތަ  ؛އެނގިފައި ނުވާ މުދާ
ވަނަ ނަންބަރުގައ2ިގެ ) ށ(މި މާއްދާގެ  ، މުދަލެއްގެ ބަދަލުގައި އަތުލެވޭނެެ) 2(

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މުދާ
މުދަލެއްގެ ބަދަލުގައި 
  އަތުލެވޭ މުދާ

  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ) ހ(ބަދަލުގައި އަތުލެވޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ ) ށ(  
މުދަލާއި،މުދަލެއްގެ އަގާ އެއްވަރު، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ  ގޮތުގެ މަތިން އަތުލެވޭ

ދަަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ .ފައިސާވެސްހިމެނެއެވެ
ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އަތުލައި ގަތުމަށް

  .ދަލެއް ޤަބޫލުކުރެވިދާނެއެވެއަމުރުކުރެވިފައިވާ މުދަލުގެ ބަދަލުގައި އެމުދަލުގެ އަގާއި އެއްވަރު މު
  .އެ މުދާ ފެނިފައިނުވުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތުންވެސް) 1(
އެ މުދާ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައި ނުވަތަ ވިއްކާފައި  ނުވަތަ) 2(

  .ހަވާލުކޮށްފައިވުން
  .އެމުދާ ކޯޓުގެ ބާރު ނުހިނގާ ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފައިވުން) 3(
  .އަގު އެކަށީގެންނުވާ މިންވަރަކަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވުންއެމުދަލުގެ ) 4(
  .ފަސޭހައިން ވަކި ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެހެން މުދަލަކާ އެއްކޮށްލާފައިވުން) 5(

އިތުރު މަޢްލޫމާތު 
  ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ފަހުން ފެނުނު މުދަލުގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވުނު މުދަލުގެ) ނ(  
 ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޙައްޤެއްވާ ކަމަށްބުނެ އެފަރާތުން ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މިމައްޗަށް

ގައިވާގޮތުގެ މަތިން އިތުރު މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ 218ގަވާއިދުގެ 
  .މަސައްކަތް ކޯޓުން ކުރަންވާނެއެވެ

  
_________________  
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