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ނޑިޔާރު[  )ނ( ނޑިޔާރަކަށެވެކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ] ފަ ނޑިޔާރުންކުރެ ފަ   .ފަ

    
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައިކޯޓުން ނިމިފައިވާ ޤަިޟއްޔާއެއް ނުވަތަ ] ކަމާބެހޭ ފަރާތް[  )ރ(

ފައިވާ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން، އި އަމުރެއް ނުވަތަ އެކޯޓުން ނިންމަ އެކޯޓުން ނެރެފައިވާ

މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް، އެނިންމުމުގެ ސީދާ އަސަރު ފޯރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށާއި
  .ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ 

    
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ] މައްސަލަ[  )ބ(

  .ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށެވެ ސުޕްރީމް

    
ނޑައަޅާ ޙާޟިރުވާން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ] ތުކަފާލަ[  )ޅ( ޙާޟިރުވާނެކަން ކޯޓަށް ދުވަހަށް ކަ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓަށް ދައްކާ  ފައިާސެގ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޯޓުން ކަ

 މީހަކު މީގެ ތެރޭގައި އެކަމުގައި ޖާމިނުވާނެ . ގެރެންޓީއަކަށެވެ ވެސް އެނޫންނުވަތަ  ކަށްޢަދަދަ

ނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ   . ކަ

    
ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުެގ ] އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން[  )ކ(

  .ހުއްދައަށް އެދި އެކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުންތަކަށެވެ

    
ބުނެފައިއެވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަންނަ މައްސަލަތަކުގެ ކަމަށް ] އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން[ )އ(

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެކުރިން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައްކުރުމަށްޓަކައި، 

  .ރަޖިސްޓްރާރ ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކަށެވެ

    
ބުނެފައިވާ ސިފައެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ތިރީގައި ] ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހުްނ[ )ވ(

  .މީހަކަށެވެ

ނޑީގެ މަސައްކަތްކުރުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބައި މަޙްރޫމުވެފައިވުން؛ ނުވަތަ    .1 ސިކު  

ނޑި ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް ޢައިވިސްނުމުގައި ހުރި  ބެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސިކު

ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ މީހަކު ބެއް ނުވަތަ ޢައިގެ ސަބަބުން އާދައިގެ އެފަދަ ނުކުރުމު

 ކަންތައްތައް ދަސްކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ދަސްވުން؛ ނުވަތަ 

2.       

ބެއް، ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ވިސްނުމަށާއި، ޢައިވިސްނުމުގައި ހުރި 

މަށް ތަކަށާއި ނިންމުންތައް ނިންމުސާސްޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށާއި، ޖަޒްބާތާއި އިޙް

 .އަސަރުކޮށްފައިވުން

3.       

ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ] ބެލެނިވެރިޔާ[ )މ(    
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އޭނާއާއި ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ އެކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ 

  .މުސްތަޤިއްލު މީހަކަށެވެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ މީހެއް ނުވަތަ އެކުއްޖެއްގެ ޝަރީުޢ ] ބަލަދުވެރިޔާ[  )ފ(    

  .ވަލީވެރިއަކަށެވެ

    
ުނވަތަ  ޤީޤުއެވަނީ ތަޙުކަމަށް ބުނެފައި ] އެކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާުޢކުރެވޭނެ މީހެއް [ )ދ(

 ކާތެރިކުރުމުގެކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައް  ،ޝަރީޢަތްކުރާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކަށްނުވާ

ންގެ އޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިސްމަ

މާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްެގ ޙިޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

  .މުވައްޒަފަކަށެވެ

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ކުށުގެ ] އެމީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާުޢކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލު މީހެއް[  )ތ(    

ތަޙުޤީޤުކުރާ ނުވަތަ ޝަރީޢަތްކުރާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވާ، ބުއްދީގެ އުނިކަމެއްހުރި 

ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް 

މާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަޖުރިބާ ޙި

  .ލިބިފައިވާ މީހަކަށެވެ
  

  
  

 )ލ(

  

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދައްކާ ވާހަކައެއް ލަފުޒުން ލަފުޒަށް އަޑާއެކު، ނުވަތަ ] ރެކޯޑް ކުރުން[

ސްޓެނޮގްރާފިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރާ ތެދު އަދި އަޑާއި މަންޒަރާއެކު، ނުވަތަ 

  .އިތުބާރު ހުރި ރެކޯޑް ކުރުމަށެވެ

    
ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައި  ްށމިލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮ] ލިބޭދަޢުވާ] [ދަޢުވާކުރާ] [މީހަކު ] [ޭއނާ[ )ގ(

 .ވިޔަސް އެލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢު މާނައާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްވެްސ ހިމެނޭނެއެވެ

    
ނުވަތަ  އިސްތިއުނާފު ގޮތަކުްނކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްވެސް " ޙުކުމްލާކުރަނިވި ފައިސަ[ )ޏ(

   .ކަށެވެނެ ޙުކުމްތައިލްތިމާސް ނުކުރެވޭ

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ފެށުން
  .ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ ހޯމަވާ  01 ޖޫން  2009މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ   )ހ(  .3

ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން  21ސެޕްޓެމްބަރ  2008މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން،   )ށ(    

  .އުވުނީއެވެ " ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު"ފަށާފައިވާ 
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  ދެވަނަ ބައި 

  ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް އަދި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 

  

ކިޔުންތަކާއި ރެކޯޑުތައް ޔެދި ލިސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ އަ   )ހ(  .4  ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް 

  .ބަލަހައްޓަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ

    
މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ، ދިވެިހ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ   )ށ(

ގުޅުން ހުރި  އިބަހުން ލިޔެކިަޔން ނޭގޭ މީހަކުނަމަ، ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އެ މައްސަލައަކާ

އެހެނިހެން ރެކޯޑުތަކުގެ ތަރުޖަމާ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކަށް ތައްޔާރު 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން އެމީހަކަށް ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ   .ވަުމންދާއިރު، ކޯޓުން ކަ

    
މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ،  އީސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ޖިނާ )ނ(

ުނވަތަ ހެއްކަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހި ބަުހން ވާހަކަދެއްކޭ މީހަކު ކަމުގައި 

ޝަރީޢަތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާ ދައްކަން ބޭނުންވާ  ،ނުވާނަމަ

  .ރުޖަމާނަކު ކޯޓުން ޢައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެވާހަކަތައް ދައްކައިދިނުމަށް ތަ

    
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ،  )ރ(

ުނވަތަ ހެއްކަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހި ބަުހން ވާހަކަދެއްކޭ މީހަކު ކަމުގައި 

ޝަރީޢަތުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާ ދައްކަން ބޭނުންވާ  ،ނުވާނަމަ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން މައްސަލައިގަ ،ވާހަކަތައް ދައްކައިދިނުމަށް ތަރުޖަމާނަކު އި ކޯޓުން ކަ

ނޑައަޅަ   .ންވާނެއެވެހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ކަ

ތައް ކޯޓުން މައްސަލަތަކުގެ އަންނަނިވި ރެކޯޑުސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ އެންމެހައި   )ހ(  .5  ލިޔެކިޔުންތަކުެގ ރެކޯޑް

  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

  .1 .ދަޢުވާ ފޯމު    

  .2 .މައްސަލައިގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓު    

  .3 .ކޯޓުގެ އަމުރު    

  .4 .ޙުކުމް    

   .5  .މަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ހުރިހާ ރެކޯޑު މިނޫނަސް ބަލަހައްޓަންޖެހޭނެ ކަ     
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ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުަގއި 

  ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ރެކޯޑު
ން އަންނަނިވި ބައިތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަނގަބަހުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއި  )ށ(  

  .ކޯޓުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރެކޯޑު

ދައްކާ ވާހަކަ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ މީހާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި 

  .ހެކިވެރިޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ އެންމެހައި ހެކިބަސް

1.     

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލިކަމަށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއްވެްސ 

ދަޢުވާލިޭބ ލިޔުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި، އެޙައްޤު ދޫކޮށްލިކަމަށް 

  .ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނާ ބުނުން

2.     

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، އެކަމެއްގެ 

ނޑައެޅިދާނެ ކޮންމެ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު   .މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝަރުޢީ ނިޔާއެއް ކަ

  

3.     

 .ވާނެއެވެކޯޓުގައި ހިނގާ ކޮންމެ ޝަރީޢަތެއްގައިމެ ރެކޯޑް ކުރާނޭ ވަސީލަތް ކޯޓުން ބަހައްޓަން )ނ(    ކުރާނެ ގޮްތރެކޯޑު

ނޑައެޅިދާނެއެވެސީއެ ގޮތުން ތަފާތު ވަ   .ލަތްތައް ތަފާތު ޝަރީޢަތްތަކަށް ކަ

ގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް އެދި އްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން ރެކޯޑުމައްސަލައެ

ތަކުގެ އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ ރެކޯޑު  ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައިހުށަހަޅައިފިނަމަ، ކޯޓަށް 

ރެޖިސްޓްރާރއަށް ، ތަކުގެ ބައެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށްނުވަތަ ރެކޯޑު

 .ކޯޓުން އަމުރު ކުރަން ވާނެއެވެ

)ރ( .1 ޓްރާންސްކްރިޕްޓް  

 ތައްޔާރުކުރުން

ގޮތުގެމަތިން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކޮށް ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  1މިއަކުރުގެ 

ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރު ކުރަންވާނީ 

ކަމަށް  އޭގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައެއް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެން ލަސްނުވާނެ 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަނަމަ  .އެވެމައްސަލަ ބަލާ ފަ

2.     

މިއަކުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން އެކަމަށް 

ނޑައަޅާ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ  .ކޯޓުން ކަ

3.     
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  ދެވަނަ ބާބު 

  ސުޕްރީމް ކޯޓު 
  

  އެއްވަނަ ބައި 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތަޢާރަފް 

  
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

 އިސިއްޔަތުހަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެ . ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓެވެ  .6

ނޑިޔާރެވެ   .އިސް ފަރާތަކީ އުއްތަމަ ފަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

  އިޚްތިޞާޞް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި، އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ   .7

  .އެނޫންވްެސ މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤާޫނނީ 

ޢަދަދާއި މައްސަލަ 

  ނިންުމން 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމާނީ، އޮނަހިރި ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ،   )ހ(  .8

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުންނެވެ ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެްއ  ސުޕްރީމްއަދި، . އެކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ   .ނިންމާންވާނީ އެ މައްސަލައެއް ބެލި ފަ

    
ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި  113ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރުން  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންމާންވާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަ

  .ބެގެންނެވެތި

    
  )ނ(

  

އެހެން ގޮތަަކށް  ކޯޓުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާނީ، އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި ކޯޓުން
ނޑަނާޅާ ހިނދަކު، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް  ހާކަ
  . އަށެވެ 3.30އިން މެންދުރުފަހު  9:30ހެނދުނު 

    
ނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން އިޢުލާނުކުރާނީ، ޝަރީޢަތް   )ރ( ހިނގަމުންދާއިރު، މެދުކަ

ނޑިޔާރުންގެ އިޒުނައާއެކު، ކޯޓު އޮފިސަރެވެ   .ފަ

ސުޕްރީމް ކޯޓު 

  ހިނގަުމންދާ ތަން 
  .ޢާންމު ގޮތެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިނގަމުންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގައެވެ  .9

ދައުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

  )ޓާރމް(
ފެށޭނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ އާދިއްަތ ) ޓާރމް (ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދައުރު  .10

ކޯޓުގެ އަހަރީ ދައުރު . އެވެފަހު ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއަދި ނިމޭނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ . ދުވަހުއެވެ

  . ނިމޭއިރު ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދެން އަންނަ ދައުރު ފެށުމުންނެވެ

ރިއްޔާގެ ކޯޓުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޤަޟިއްޔާތަކެއްވެސް ނިންމަންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ  ސުޕްރީމް .11ޝަރީޢަތް ކުރުމުގައި 
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 .އެއްގޮތަށެވެ އިޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ   ތަބާވާންޖެޭހ މަސްދަރުތައް

  

  ދެވަނަ ބައި 

ނޑިޔާރުން    ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

  

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރުން  ފަ

  އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

ނޑައަޅާ  .12 ނޑިޔާރާއި ޤާނޫނުގައި ކަ ނޑިޔާރުން އެކުލެވިގެންވަނީ، އުއްތަމަ ފަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ ނޑިޔާރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ވާްނވާނީ . ޢަދަދެއްގެ ފަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

  .  އޮނަހިރި ޢަދަދަކަށެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

ނޑިޔާރުން  ފަ

  ޢައްޔަންކުރުން 

ނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ދައުލަ .13 އްޔަތުން ސިތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީހުން . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ާސރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ކަ

ލަބިއްޔަތުން އެނަންތަކެއް ޣުޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޙާހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަލްސާއަށް 

  .ފާސްވުމުންނެވެ

ނޑިޔާރުން މަޤާމާ  އި ފަ

  ހަވާލުވުން 
ނޑިޔާރަކަށް، އެމީހެއްގެ މަޤާމާ .14 ހަވާުލވެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ހުވާކޮށް، އެހުވާގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމަށް  1ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  ގައިވާ ފަ

  .ފަހުގައެވެ

ނޑިޔާރުންގެ ުސލޫކީ  ފަ

  މިންގަޑު 
ނޑިޔާރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .15 ވަނަ  159ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފަ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން  2ގެ ) ނ(މާއްދާގެ 

ނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ   .ކަ

ނޑިޔާރުން އެެހން  ފަ

  މަސައްކަތް ނުކުރުން 
ނޑިޔާރުންނަކީ އެމީހު .16 އެމީހުންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ތަޚްޞީޞްކުރާ  ގައިްނގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުފަ

ނޑިޔާރަކަށް . ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ މިގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ އެއްވެސް ކަމެއް ފަ

  .ނުކުރެވޭނެއެވެ

  .ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ އިދާރީ ވަޒީފާއެއް  )ހ(    

ނޑިޔާރުކަން  )ށ(       .އެހެން އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ފަ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުން ވިޔަސް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި   )ނ(    



 ސަފްޙާ 45 ގެ 8
 

  ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | މެދުޒިޔާރަތްމަގު | ގެއާމުލީ | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 
Supreme Court of the Maldives | Mulee’aage | Medhuziyaarai Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   960 3009990 +:ފޯން|   :Fax 960 3008554 +: ފެކްސް |URL: www.supremecourt.gov.mv : ވެބްސައިޓް

 

  .ވަކާލާތުކުރުން

  .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން  )ރ(    

  .އަމިއްލަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް  )ބ(    

ނޑިޔާރުންގެ ިއމްިތޔާޒް   .17  ފަ
  

ނޑިޔާރަކު،  އާއި ބު އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއޭނާގެ ވާޖިސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަ

އިންޞާފާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް، ތެދުވެިރ  ލުޢަދުޤާނޫނާއި ހަމަޔާއި 

ގުޅިގެން، އޭނާގެ މައްޗަށް  އި ކަމާއެކު އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާ

ގުޅިގެން އޭނާގެ  އި އަދި އެފަދަ ކަމަކާ. އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ 

މައްޗަށް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައި އޭނާގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

  .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  

  ތިންވަނަ ބައި 

  ރަޖިސްޓްރާރސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

  ރަޖިސްޓްރާރ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމަށާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓުގައި ހިންގުމުގައި،  .18

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރަޖިސްޓްރާރއަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި  އިމި ޤަވާޢިދާ

  .ހުންނަންވާނެއެވެ 

  
ގެ ރރަޖިސްޓްރާ

  މަސްއޫލިއްޔަތު 
    .ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ  .19

    
  . ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން  )ހ(

    
މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވަނީ   )ށ(

މިގޮތުން ބަލާބެލުމުން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމަީކ . ކަށަވަރުކުރުން

މި ޤަވާޢިދާ ޚިާލފަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ 

ށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް، މި ަޤވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމަ

  .ލިޔުމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން )ނ(    

މި ޤަވާޢިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު  )ރ(    
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  .ބެލެހެއްޓުން

  .ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން  )ބ(    

މެއްގެ އެދުމުގެ ޞްއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ ޚަސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެ  )ޅ(    

  .މަތިން، އެފަރާތުގެ ވަކީލު ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތެއް   )ކ(    

  .ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

      

ހުއްދަނެތި ކޯޓުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަީކ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުެމއް، ކޯޓުގެ  .20  މަނާ ކަންތައް 

އެންމެހާ  އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިންމައި، އެ މައްސަލައަކާގުޅޭ. މަނާކަމެކެވެ

ކުރުމަށްފަހު އެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ފައިލުން ބޭރުކުރުމަކީވެސް  ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލު

  .މަނާކަމެވެ

ޅުވިފައި ރަޖިސްޓްރީ ހު

  ހުންނަ ގަޑި 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވަިއ   )ހ( .21

 8:30އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުެގ ނިޔަލަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 

  . އަށެވެ 4:00އިން ހަވީރު 

    
ނޑިޔާރުގެ   )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ(ހުއްދައަކާއެކު، މި މާއްދާގެ  ޞައްޚާއުއްތަމަ ފަ

ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ނޫން އެހެން ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވާަފިއ 

މަތިން ރަޖިސްޓްރީ އަދި، މިގޮތުގެ. ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 .ރަޖިސްޓްރާރ އެކަން ކޯޓުގައި ރެކޯޑުކޮށް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެތަކުގައި، ހުޅުވާ ޙާލަތް

  
ރަޖިސްޓްރާރގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ެއހެން 

  ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރުން

ނޑިޔާރަށް ފެންނަ ބައެއް   )ހ( .22 ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން، އުއްތަމަ ފަ

ނޑައަާޅ މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ، އުއްތަމަ  ނޑިޔާރުގެ ހުއްދައާއެކު ރަޖިސްޓްރާރ ކަ ފަ

ންޓް ރަޖިސްޓްރާރއާ ނުވަތަ އެސިސްޓެ ރާރޖިސްޓްޓީ ރަމަސްއޫލިއްޔަތު ތަކެއް ޑެޕިއު

  .ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

    
ޔަތުތައް އަދާކުރާނީ ޑެޕިއުޓީ ޖިސްޓްރާރއެއް ނެތް ޙާލަތެއްގައި، ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއް ރަ  )ށ(

ނޑައަޅާ މީހެކެވެރާރ ޖިސްޓްރަ ނޑިޔާރު އެކަމަށް ކަ   .ނުވަތަ އުއްތަމަ ފަ

އެދި  ބަަލންއަލުން 

  ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ
މެދު، ނުވަތަ ނިންމާ އި މި ޤަވާޢިދުން ބާރު ލިބިގެން ރަޖިސްޓްރާރ ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާ .23

 އި އިޚްތިޔާރު، އެކަމަކާ އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ، މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމައިނިންމުމަކާ
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  .ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ އިުނވަތަ އެ ނިންމުމަކާ

  ތަރުވަނަ ބައި ހަ 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސިއްކަ 

ނޑިޔާރު އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން  .24  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސިްއކަ ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސުޕްރީމް  ،އުއްތަމަ ފަ

މި ސިއްކަ އޮންނަންވާނީ ރަޖިސްޓްރާރގެ ބެލުމުގެ . ކޯޓުގެ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ

  .ދަށުގައެވެ

ނޑިޔާރުގެ   )ހ( .25  ސިއްކަ ޖެހުން  ހުއްދައެއް ޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ އެންގުމަކަށް މެނުވީ، ލިޔުމުން ރައުއްތަމަ ފަ

އަދި، އުއްތަމަ . ނެތި، ކޯޓުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިުޔމެއްގައި ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ

ނޑިޔާރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކޯޓުގެ ސިއްކަ ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި، ސިއްކަ  ފަ

ނޑިޔާރު ހުއްދަދިން ފަރާތަކުން، އެކަން ކޯޓުގައި ރެކޯ ޑުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް އުއްތަމަ ފަ

  .ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ

    
ނޑިޔާރުގެ އެންގުމަކަށް މެނުވީ، ލިޔުމުން ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ ހުއްދައެއް   )ށ( އުއްތަމަ ފަ

ެނތި، ކޯޓުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ، ކޯޓުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްގެ ކޮޕީގައި ކޯޓުގެ 

ނޑިޔާރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކޯޓުގެ ސިއްކަ އަދި، އުއްތަމަ . ސިއްކަ ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ ފަ

ނޑިޔާރު ހުއްދަދިން  ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތުތަކުގައި، ސިއްކަ ބޭނުންކުރުމަށް އުއްތަމަ ފަ

  .ފަރާތަކުން، އެކަން ކޯޓުގައި ރެކޯޑުކޮށް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ

  

  ފަސްވަނަ ބައި 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން 

ކޯޓުގައި ސުޕްރީމް 

  ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން 
އްދަ ލިބިފައިާވ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހު .26

  . ތަރުގައި ހިމެނޭ، އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ވަކީލުންނަށެވެވަކީލުންގެ ދަފު

    
ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އެކު އިވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި   )ހ(

ރިބާ ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖު) ފަހެއް( 5 ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގައި މަދުވެގެން

  . ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަމުގައިވުން
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ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް  ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަ

ރިޝްވަތުގެ ކުށެއްކުރިކަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު 

 .ކަމުގައިނުވުން

  )ށ( .1  

ވަނަ ނަންބަރުގައި  1މި އަކުރުގެ ، އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ފަހެއް( 5ވޭތުވެދިޔަ 

ސާބިތުވެފައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް 

އަދި އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް . މީހަކުކަމުގައި ނުވުން

ކޮށް ނިމުނުތާ ޛުޙުކުމަކަށް މަޢާފު ލިބުނުތާ ނުވަތަ އެޙުކުމެއް ތަންފީކޮށްފައިވާނަމަ، އެ

 .އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވުން) ފަހެއް( 5

2.     

  .ފެންވަރުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުންލާޤީ ގޮތުން ރަނގަޅު އަޚު )ނ(    

ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުްއދަ 

ދިނުމުގައި އިސްތިސްނާވާ 

  ޙާލަތްތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި   )ހ(  .27

ޝަރުތުފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް، އެފަދަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  26މި ޤަވާޢިދުގެ 

މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް 

  .ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ނަމަވެސް ޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަނުވިގައި ބަ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  26މިޤަވާޢިދުގެ   )ށ(    

ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާއެކު، ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ރޮނގުން ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި 

ރިބާ ލިބިފައިވާ ރު ދުވަހުގެ ތަޖުއަހަ) ފަހެއް( 5މަސައްކަތްކުރުމުގައި މަދުވެގެން 

ތިޔާރު ސުޕްރީމް ތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާ

ގެމަތިން ހުއްދަ ދިން ނުވަތަ ނުދިން ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަކީ މިގޮތު. ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  .ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ

ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ދައުލަތުން ޢައްޔަންުކރާ 

  ވަކީލުން 

ެޑިތ ގެ ދަށުން، ޖިނާއީ ބޮ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  53ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   .28

މައްސަލަތަކުގައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ މާލީ 

ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކަށް ވުމުން، ދައުލަތުން ޢައްޔަން ކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި ިމ 

ނަމަވެސް، އެފަަދ  ނުިވވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ 26ޤަވާޢިދުގެ 

ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް

  .ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ވަކާލާތުކުރުމުގެ 

 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު   .29

ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއެކު ރަޖިސްޓްރާރއަްށ 

  . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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 .ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމުގެ އިޤްރާރުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  26މި ޤަވާޢިދުގެ   )ހ(    

 ކީ، އެކަމަށް އެކަށޭނަ، އަޚުލާޤު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ވަކީލަ  )ށ(    

ރަގަޅު މީހެއްކަން ކޯޓަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި 

. ވަކީލުންގެ ސިޓީ 2ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓު ޤަބޫލުކުރާ، 

މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ސިޓީ ދީފައިވާ ވަކީލުންނަކީ، ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ވަކީލާިއ 

  .ކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ މީހުންނަށް ވެގެންނުވާނެއެވެތިމާގެ

    
އިސިއްޔަތުން، ހަބިއްޖެނަމަ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލި )ނ(

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފުރިހަމައަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

އެއްގޮތްވާ  އިހިތާނެކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ

  .ގޮތުގެމަތިން އެ ވަކީލެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަހައްޓާނެކަމުގެ އިޤްރާރު

ސުޕްރީމު ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން، މި ފޯމު ރަޖިސްޓްރާރ   )ހ(  .30  ދަފްތަރުގައި ހިމެނުން 

ބެލުމަށްފަހު، ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ 

ރުފިޔާގެ ) ދެހާސް( -/2000ތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީއެއްކަމަށްވާ ވަކީލުންގެ ދަފު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންގެ  ،ފީއެއް ކޯޓަށް ދެއްކުމުން

  .ތަރުގައި އެ ވަކީލެއްގެ ނަން ހިމެނުމަށްފަހު، އެކަން އެވަކީލަކަށް އަންގަންވާނެއެވެދަފު

    
ތަރުގައި އަންނަނިވި ވަކީލުންގެ ދަފުހުއްދަލިބިފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ   )ށ(

  .މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ

  .1 ވަކީލުގެ ފުރިހަމަ ނަން     

   .2  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު     

  .3 ދާއިމީ އެޑްރެސް    

  .4 މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް    

  .5 ކޯޓުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް    

   .6  )ލޭންޑް ލައިން/މޯބައިލް. (ފޯނުނަންބަރު    

   .7  ފެކްސް ނަންބަރު     

   .8  އީމެއިލް އެޑްރެސް    
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ތަރުގައި ހިމަނާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލުއަތުވެއްޖެނަަމ، އްދާގެ ދަށުން ދަފުމި މާ )ނ(    

އަދި، . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެލަސްނުކޮށް އެކަމެއް، ރަޖިސްޓްރާރއަށް އެންގުމަކީ ވަކީލުގެ 

ތަރުގައި މަޢުލޫމާތެއް އިސްލާޙުކޮށް ދަފު މިގޮތުގެމަތީން ވަކީލު އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެ

  .ހިމެނުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

  

ވަކީލުންނަށް ލިބިދެވޭ 

  އިޚްތިޔާރު
ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް، ސުޕްރީމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ   )ހ( .31

ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލަކު އެއްބަސްވެ، އެކަން ކޯޓަށް އަންގާ 

ހިނދުންފެށިގެން، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ 

  .ވަކީލަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ގެން ކޯޓުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި، ޚަޞްމުގެ އެ މައްސަލައަކާ ގުޅި

ންޖެޭހ ޅަ ފަރާތުން ދަޢުވާ އުފުލުމާއި، ދަޢުވާއަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި، ކޯޓަށް ހުށަހަ

 .އެކިއެކި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން

1.    

އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ 

އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމާއި، ޚަޞްމަށް ކޯޓުން ނުވަތަ ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބެންޖެހޭ 

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެފައިސާއެއް ލިބިގަތުން  .ފައިސާއެއްވާނަމަ، ކޯޓުން ކަ

2.       

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، ސުޕްރީމް   )ށ(     މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަ

ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލަކަށް މެނުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ 

އިސިއްޔަތުން ބައިވެރިއެއް ހަމައްސަލައެއްގައި ވަކީލެއްގެ  ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް

  .ނުވެވޭނެއެވެ

ވަގުތީގޮތުން ވަކާލާތު 

  ކުރުން މަނާުވން 
ހުއްދަދެވިފައިވާ ވަކީލަކަށް، އެހެން ކޯޓެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ   )ހ(  .32

ވަކާލާތު ކުރުން މަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން 

މަނާކުރާފަދަ އަޚްލާޤީ ނުވަތަ ސުލޫކީ ގޮތުން ދަށްފެންވަރުގެ ޢަމަލެއް ވަކީލަކު 

އް މުރެއަމަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ  ކުރުންއެވަކީލަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ، ކޮށްފިނަމަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  60ނެރޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  އަދި މި އަމުރު. ނެރެވޭނެއެވެ

  . މިކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެވަކީލަކަށް ފުރުޞަތު އެރުވޭނެއެވެ

ވަކާލާތު ކުރުން ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަކީލަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

މަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

މުރު އަރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އެކަމަކަށް ވަކީލު ޖަވާބުދާރީވެ، ސުޕް
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ބާޠިލުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަންދެން، އެވަކީލަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 

އަދި، އެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކީލު ޖަވާބުދާރީ . އް ނުކުރެވޭނެއެވެވަކާލާތެ

މުރު އަތު ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ ނުވެއްޖެނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަކާލާ

  .ދާއިމީ ވާނެއެވެ

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ވަކީލަކާމެދު، މި މާއްދާގައިވާ   )ނ(    

ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ، އެވަކީލަކު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް 

އަދި، އެފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ، އެ ވަކީލެއްގެ . އެކަން ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ

ބަދަލުގައި އެެހން ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކޯޓުން އެފަރާތަކަށް 

  .ންވާނެއެވެދޭ

ވަކީލަކާމެދު އަޚުލާޤީ 

  ފިޔަވަޅުއެޅުން 
މުރަކާ ގުޅިގެން ވަކުީލ އަގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރޭ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 32މި ޤަވާޢިދުގެ   .33

ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ކޯޓުގައި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަށްފަހު، އެކަމަކާގުޅިގެން އަޅަންފެންނަ ކޮންމެ އަޚްލާީޤ 

މިގޮތުން ކޯޓުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުެގ . އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ފިޔަވަޅެއް

  .ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ

    
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ) ފަންސާސް ހާސް( -/50,000، ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  )ހ(

  .ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން

    
  .ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބާޠިލުކުރުން  )ށ(

    
  .ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދާއިމީކޮށް ބާޠިލުކުރުން   )ނ(

ވަކީލަކާމެދު އެޅޭ 

އަޙްލާޤީ ފިޔަވަޅާބެހޭ 

  މަޢުލޫމާތު ދިުނން 

ކޯޓުން އެއްވެސް ވަކީލަކާމެދު އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް   .34

 ނިންމައިފިނަމަ، އެ ފިޔަވަޅަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލަތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ

ކުރުމުގެ ހުއްަދ ތަރުގައި ހިމެނުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުވަކީލުންގެ ދަފު

  . ޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެރަ ، ދޭފަރާތަކަށް

ވަކީލުން ބަދަލުކުރުމާިއ، 

ވަކީލުން މައްސަލަިއްނ 

  ވަކިވުން

އެމީހަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަކު ބަދަލުކޮށްފިނަމަ، ، ޞްމަކު ޚަމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ   )ހ(  .35

ވަކީލު އެކަން ރަޖިސްޓްރާރއަށާއި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް، 

  .ބަދަލުކުރި ޚަޞްމު، ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ

މައްސަލައިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި ވަކީލަށް ލިބެންޖެހޭ ފީ ނުލިުބންކަމަށް   )ށ(    

ކޯޓުގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި، އެވަކީލަކު ޙަވާލުވެފައިާވ ، ބަޔާންކޮށް، އެއްވެސް ވަކީލަކަށް 
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  .ުނވެވޭނެއެވެމައްސަލައަކުން ވަތްކެއް 

  : ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ  .36  ވަކީލުންގެ ހެދުން 

  އަދި، . ފިރިހެނަކުނަމަ، ކަޅު ނުވަތަ ގަދަނޫ ކުލައިގެ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައެވެ  )ހ(    
  .ބެލް ނުވަތަ ސްކަރޓް ގައެވެއަންހެނަކުނަމަ، ކަޅު ނުވަތަ ގަދަނޫ ކުލައިގެ ކޯޓާއި   )ށ(    

 

  ހަވަނަ ބައި 

  ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖެއްސުން 

  
ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަުލ 

  ހަމަޖެއްސުން 
  )ހ(  .37

  

  

  

ކޯޓުގައި ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން 

ގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންެގ ވަކާލާތު ކުރުމުވަކާލާތުކުރުމުގެ ގޮތުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 

އަދި އޭގެ އިތުރުން، މަދަނީ . ތަރުގައި ހިމެނޭ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެދަފު

މައްސަލަތަކުގައި އެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓަށް ހާޟިރުވާނޭ އެހެން ފަރާތެއްވެސް 

  .ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ

  )ށ(    

  

ޟިރުވެ ވާހަކަދެއްކޭނީ ކޯޓުގެ ޙާވަކީލަކާ ނުލައި ޚަޞްމަކަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް 

މިގޮތުން ހުއްދައަށް އެދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ބޭއްވުމުގެ . ހުއްދައެއް ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

  .ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 3

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމާއި، ބަދަލުގައި މީހަކު  ސުޕްރީމް  )ނ(    

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަދަލު ޤަބޫުލ ކުރުމާއި، [ޤަބޫލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ 

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

  .އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެއާ ] ޟިރުވުމުގެ ޤަވާޢިދުޙާ

ޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޙާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ރ(    

ޟިރުވާ މީހަކު، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަްށ ޙާނުވަތަ ބަދަލުގައި 

ފިނަމަ، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ނުކިޔަމަންތެރި ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށް

ނޑައެޅުމުގެ  88 ،87 ،85 މިއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަ

ނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ  އިތުރުން، ސުޕްރީމްކޯޓުން ކަ

ބާރު ސުޕްރީމް  ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ

  .ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ސުޕްރީމް   )ބ(    

ޟިރުނުވެވޭފަދަ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ޙާޟިރުވާން އެންގުމުން ޙާކޯޓަށް 

ކުރިން، ލިޔުމަކުން  ގަޑިއިރު) އެކެއް( 1ލަސްވެގެން ޟިރުވާން އަންގާގަޑި ޖެހުމުގެ ޙާ

  .އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ެގ  88ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލު ނުކޮށްފިނަމަ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ ) ބ(މި މާއްދާގެ   )ޅ(    

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ) ހ(   .ގެ ދަށުން އަދަބު ކަ

  

  ވަނަ ބާބު ތިން

  ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުން ސުޕްރީމް 

  

  އެއްވަނަ ބައި 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަ 

  
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަާލ 

  މައްސަލަތައް
  .ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާނީ އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެވެ  .38

ހަމައެކަނި ުސޕްރީމް 

  ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަ
ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ހަމައެކަނި ސުޕްީރްމ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   )ހ(  

ނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި . ކޯޓަށް ބެލޭނެ ކަމަށް ކަ

  .މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ  74ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މީހެއްގައި ހަމަވޭތޯ ނުވަތަ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރާންޖެހިއްޖެތޯ  ޠުޝަރު

ނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެކަމާމެދު ޚިލާފެއް އުެފދިގެން،  ބެލުމުގައި ނުވަތަ މެންބަރުކަމުގެ ގޮ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް  .އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ގޮތެއް ކަ

1.    

މާއްދާގެ ދަށުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް ވަނަ  113ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކަށް ހުންނާނޭކަމަށް 

އިޢުލާންކުރެވޭ މީހެއްގައި ހުންނާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމާ މެދު، ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ،ދިމާވާ ކަމަކާމެދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު އިންތިޚާބު ކުރުމުގައި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ 

ނިންމުމަކާމެދު އެއްވެސް ޚިލާފެއް އުފެދިގެން، އެ ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް 

2.      
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 .ިނންމުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

ދަށުން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ވަނަ މާއްދާގެ  258ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިޢުލާންކުރާ ޤަރާރުގެ ނުވަތަ އެ ޤަރާރުން ބައެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ ކުއްލި 

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ހަދާ ޤާނޫނަކާމެދު، ނުވަތަ ނެރޭ އަމުރަކާމެދު 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ހުށަހެޭޅ ސުވާލުއުފެދިއްެޖ ޙާލަތެއްގައި އެ ކަމާމެދު ގޮތެއް ކަ

 .މައްސަލަތައް

3.    

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ައޞްލީ 

  އިޚްތިޞާޞް
ދުސްތޫރީ ގޮތުން މުހިންމު މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކަން އޮތްގޮތާއިމެދު   ) ށ(  

އަޞްުލ . ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާކަމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިފަދަ މައްސަލައެއް ބަލައިގަންނާނީ ތިރީގައިވާ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް 

  . ޢާޔަތް ކޮށްފައެވެރި

އެމައްސަލައަކީ ޤައުމު ޤާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް ހިނގައިދާނެ ނުވަތަ ދުސްތޫރީ  .1
 .ނިޒާމުން ބޭރުވެދާނެ ފަދަ ދުސްތޫރީ ގޮތުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވުން

 

އެމައްސަލައަކީ ޤައުމުގެ ޢާއްމު މަސްލަޙަތާއި ގުޅިފައިާވ ދުސްތޫރީ  .2
 .  މައްސަލައަކަށްވުން

  
ިނންމާ ހައިކޯޓުން 

  މައްސަލަތައް
ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަިޟއްޔާއެއް ނުވަތަ އެކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ   )ނ(  

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޝަރުޢީ 

ޤަވާޢިދަާކ  އުޞޫލަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ

ޚިލާފުކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވިގެން، އެކަން ފާހަގަކޮށް، ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ހުށަހަާޅ 

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު 

  .ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

ވަނަ ) 1(ގެ ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  282ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ރ(    

  .ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް) 2(ނަންބަރާއި 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

  އިސްތިޝާރީ ލަފާ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޤާނޫނުގައި ކަން  95ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ބ(  

ސުވާލުތަކާ މެދު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަމެއް އޮތްގޮތާމެދު އޮތްގޮތާ މެދު އުފެދޭ މުހިންމު 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުން ހުށަހަޅާ 

  .މައްސަލަތައް
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ލާކުރަނިވި ޙުކުމަކާ ފައިސަ

ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ 

ޙުކުމެއް ބާިޠލުކުރުމަްށ 

  ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް 

ލާކުރަނިވި ޙުކުމެއްގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ނިމިފައިވާ ޙުކުމެއް އެއީ ފައިސަ ޓަކުން އިސްވެކޯ  )ޅ(  

ހަމަ އެ ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އެމަޢުޟޫގައި ެއ  ،ޙުކުމެއް ކަމަށްވެފައި އެޙުކުމާ ޚިލާފަށް

ލާކުރަނިވި ޙުކުމެއްގެ ބާރު ލިބިއްޖެ ކޯޓަކުންކުރާ ޙުކުމަކަށް ފައިސަ ކޯޓުން ނުވަތަ އެހެން

ފަހުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްދިނުން އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަާޅ  ،ޙާލަތެއްގައި

  .ހުށަހެޅުން

އިލްތިމާސް ހުށަހެުޅުމގެ 

  މުއްދަތު
ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް ) ރ(އަދި ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  38މި ޤަވާޢިދުގެ  .39

  .ލަސްވެގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެހުށެހެޅޭ މައްސަލަތައް، 

ގެ ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  282އެމައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ހ(    

 60ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދިތާ ) 1(

  .ދުވަސް) ފަސްދޮޅަސް(

ގެ ) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  282އެމައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ   )ށ(    

 90ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދިތާ ) 2(

  .ދުވަސް) ނުވަދިހަ(

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  38މި ޤަވާޢިދުގެ   )ނ(    

  . ުދވަސް) ފަސްދޮޅަސް( 60ނިންމިތާ 

ކުރިން  އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ) ނ(މި މާއްދާގެ   )ރ(    

) ނުވަދިހަ( 90ނިންމުމެއް ނިންމިތާ  ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ، އެ

  .ދުވަސް

އިލްތިމާސަށް ހުށަހަަޅންޖެހޭ 

  މުއްދަތު ހަމަވުން 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ) ރ(އާއި ) ނ(، )ށ(، )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  39މި ޤަވާޢިދުގެ  .40 ގައި ކަ

ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް، އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާފަދަ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް 

  .ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އިލްތިމާސަށް ހުށަހަަޅންޖެހޭ 

  .މުއްދަތު ގުނުން
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސަށް ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް ހުށަަހޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ، އެ  .41

  . މައްސަލައެއްގައި ހައިކޯޓުން ޙުކުމް އިއްވި ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
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  ދެވަނަ ބައި   

  ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުން 

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމްތައް 

  އިލްތިމާސްކުރެވޭނެ 

  ތްތައްޙާލަ

42. 
  

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާިއ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  38މި ޤަވާޢިދުގެ 

  .ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ

އިލްތިމާސްކުރެވިފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ބިނާކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް   )ހ(    

ބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ގޯހެއް ކަމަށްވުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠު

  .ހެދިފައިވުން

ކުރިއަށް އައި ންމުމުގެ ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ޒާތުގައި ނުވަތަ ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނި  )ށ(    

ރާއާތެއްގައި ހިމެނުނު އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުންކުރެ ބާވަތެއްގެ ޢައިބެއްގެ ސަބަބުްނ އިޖު

  .ާރއާތެއް ބާޠިލުކުރެވިފައިވުންނިންމުމަށް އަސަރު ކުރަނިވި އިޖު  ޙުކުމަށް ނުވަތަ

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވުން     .1 .އަޑު އެހުން ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑިޔާރަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެ ޙުކުމް ކުރުމުގެ  ޙުކުމްކުރި ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި ފަ

 .ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމުމުގެ އަހުލުވެރިއަކަށް ނުވުން

2.    

ނޑިޔާރުގެ ސޮއި  ޙުކުމުގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި ޙުކުމްކުރެއްވި ނުވަތަ ނިންމެވި ފަ

 .ނެތުން

3.    

ނިންމުމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާންވެފައި ނެތުން ނުވަތަ ސަބަބުތައް ޙުކުމުގެ ނުވަތަ 

  .ބަޔާންކުރުމުގައި އުނިކަމެއް ހުރުން

4.     

އިޖްރާއާތެއް ބާޠިލުކަަމށް 

  ހުށަހެޅުން 
ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އައި އިޖްރާއާތެއް ބާޠިލު   )ހ(  .43

ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރެވޭނީ އެއިޖްރާއާތުގެ ނުކުތާއަކީ ޙުކުމަށް ސީާދ ކަމަށް ސުޕްރީމް 

އަސަރެއްކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވެފައި، މައްސަލަ ބެލި ދަށު ކޯޓުގައި އެ ނުކުތާއެއް 

  .ފާހަގަކުރުމުން، އެ ނުކުތާއަށް ނަޒަރުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމައެވެ

އޮތްނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ އާންމު މަސްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ގައި އެހެން ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

މައްސަލަތަކުގައި އިޖްރާއާތުގެ ނުކުތާ ދަށުކޯޓުގައި ނަގާފައިނުވިނަމަވެސް، އެ މައްސަލައެއް 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދައާއެކު، އެނުކުތާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް  ބަލާ ފަ

  .ކޯޓުގައި ނެގިދާނެއެވެ
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ގޮތުން މައުޟޫޢީ 

މައްސަލަބެުލމުގައި 

  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލައެއް ފިޔަވައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޞާޞްއަކާ  .44

  .މައްސަލަތައް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ

އެމައްސަލައިގަިއ  ،އަކަށްވެފައިބެލެންއޮތް މައްސަލަމައްސަލައަކީ މައުޟޫޢީ ގޮތުން   )ހ(

ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ދަށު ކޯޓުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ފުރިހަމައަށް އަދި ޞައްޙަކޮށްކަމަށް 

ނޑައެޅިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައިގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އު ނޑައަޅައި ޞޫކަ ލު ކަ

  . މައްސަލަ ނިންމުން

 ،ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައަކީ ހައި ކޯޓަށް އަލުން ފޮނުވައި) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(

މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އަލުން ބަލަންޖެހޭ ގޮތަކަށް އޮތް މައްސަލައެއްނަމަ 

  .އެމައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކައި ހައި ކޯޓަށް ފޮނުވުން

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ އަލުން ބެލުމުގައި، )ނ(

ނޑައެޅި ޤާނޫނީ އުޞޫލަށް ތަބާވުން ލާޒިމްވާނެއެވެ ނޑައެޅި . ކަ އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ޤާނޫނީ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުން ދެވަނަ 

ސަބަބެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލަ ސުޕްީރްމ  ފަހަރަށް ކުރި ޙުކުމުގައި އިލްތިމާސްކުރެވޭ

މިގޮތުން މައްސަލަ ބެލުމުގެ ތެރޭގައި . ކޯޓުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އިލްތިމާސް ކުރެވިދާނެއެވެ

އެކަންތައް ބަލަން ހައި  ،ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އަލުން ސާބިތުކުރުން ހިމެނޭ ނަމަވެސް

އަދި . ނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެކޯޓަށް ފޮނުވުމަކާނުލައި އަލުން މުޅި މައްސަލަ ބަލާ

ނޑައެޅި ޤާނޫނީ އު ލާ ޞޫމައްސަލަ ބެލުުމގައި ކުރިން ހައި ކޯޓަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލިއިރު ކަ

  .އެއްގޮތަށް ޙުކުމް ކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލާޒިމް ވާނެއެވެ

އަުލން  ހައި ކޯޓުން

  މައްސަލަ ބެުލން 
ގޮތުގެމަތިން އަލުން ބެލުމަށް ހައި ކޯޓަށް ފޮނުވާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  44މި ޤަވާޢިދުގެ   )ހ(  .45

ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބަލަންވާނީ އެ  މައްސަލަތަކުގައި،

މިގޮތުން، . ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރި ޤާނޫނީ ނުކުތާގެ މައްޗަށެވެ

 ،ލްތިމާސްކުރެވުނު ނުކުތާބަލައިއެ އި ،ޙުކުމުގެ ބައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރެވި

. ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް ތަޙްވީލުކޮށްފައިވާނަމަ ހައި ކޯޓުން ބެލޭނީ ހަމައެކަނި އެބައެވެ

 .ލާކުރަނިވި ޙުކުމުގެ ބާރު ދެމި އޮންނާނެއެވެކޮށް އޮތްބަޔަށް ފައިސައަދި، ޙުކުމުގެ ބާޠިލުނު

ގެމަތިން ހައި ކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށް ފޮނުާވ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު 44މި ޤަވާޢިދުގެ   )ށ(    

މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިލްތިމާސްކުރި ޤާނޫނީ 

އެކޯޓަށް މައްސަލައިގައި  ،ނުކުތާކަމަށް ވީނަމަވެސް، ހައި ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވުމަށްފަހު

ނަމަވެސް . ބާރު ލިބިގެންވެއެވެކަންހިނގިގޮތް އަލުންބަލައި ވަޒަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުންބެލި ޤާނޫނީ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާގޮތާ ޚިލާފުވާގޮތަކަށް 
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މަކަށް ޞްޙުކުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރި ޚަ އަދި،. ހައި ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ

ގޮތަކަށްވެސް ހައި ކޯޓުން ޙުކުމެއް  އެ އިސްތިއުނާފުގެ ސަބަބުން އިތުރު ގެއްލުމެއްވާ

  .ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައިކޯޓުން އަލުން ބެލުމަށް ފޮނުާވ  44މި ޤަވާޢިދުގެ  )ނ(    

ޙުކުމް ކުރި މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުން ބަލަން ވާނީ އެމައްސަލައެއްގައި ކުރިން 

ނޑިޔާރުންނަށް އަޣު ޙުކުްމ  އިކުރިން އެމައްސަލަ ބަލަ. ކުންނެވެމަޖިލީހަލަބިއްޔަތު ނެތް ފަ

ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުންގެ މަޖުލީހުގެ ކޯރަްމ  އެމައްސަލަ އަލުން ބަލާ އި ނުހިމަނަ ކުރި ފަ ފަ

ހަމަކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލަ އަލުން ބަލަންވާނީ އެފަދަ 

އެމައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރުމުގައި އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ކުރިން . މަޖިލީހަކުންނެވެ

ނޑިޔާރަކު އަލުން އެމައްސަލަ ބެލުމުގައި ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓައިގެން  ބައިވެރިވި ފަ

  .ނުވާނެއެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުުކމް 

އަލުން އިލްތިމާްސ 

  ނުކުރެވުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ނިޔާއެއް އެއްވެސް ގޮތަ    .46 ކުން މައްސަލައެއް ބަލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

  .ތަޢުނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

  ތިންވަނަ ބައި     

 ކުޑަކުދިންނާއި ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި 

  އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލަތައް 

ކުޑަކުދިންނާއި ބުއްދި 

ހަމަުނޖެހޭ މީހުްނ މަްއސަލަ 

  ހުށަހެޅުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން

47  

  

  

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ޢުމުރުން   )ހ(

އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކުނަމަ، ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހަކުނަމަ، ޤާނޫނެއްގައި  18

ނޑައެޅިފައި ނުވާހާހިނދަކު، މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލައި، އެފަދަ  އެހެންގޮތަކަށް ކަ

ސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށް ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަންގާނީ އެކުއްޖެއް ނުވަތަ މައް

  . އެމީހެއްގެ ބަލަދުވެރިއަކަށެވެ

ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިއަސް، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ހަމަނުޖެހޭ މީހާގެ މައްސަލައަކީ، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާ ނުވަތަ ބުއްދި 

ބަލަދުވެރިޔަކު އެކުއްޖާގެ ނުވަތަ އެމީހާގެ މައްޗަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާނުކޮށްގެން 

ރަކު ޙަވާލުވެހުިރ އި ލެހެއްޓުމާ އެހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ އެކުއްޖަކު ނުވަތަ އެމީހަކު ބެ

ޖަވާބުދާރީވުމަކަށް މިމާއްދާ ފަރާތަކުން އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށް 

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ



 ސަފްޙާ 45 ގެ 22
 

  ދިވެހިރާއްޖެ | މާލެ | މެދުޒިޔާރަތްމަގު | ގެއާމުލީ | ސުޕްރީމް ކޯޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ 
Supreme Court of the Maldives | Mulee’aage | Medhuziyaarai Magu | Male’| Republic of Maldives 

 :Tel   960 3009990 +:ފޯން|   :Fax 960 3008554 +: ފެކްސް |URL: www.supremecourt.gov.mv : ވެބްސައިޓް

 

    
ކުށާބެހޭ  އީސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޖިނާ މައް އީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުުފލޭ ޖިނާކުޑަކުދިން )ނ(

  .ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ

މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ   )ހ(  .48  ތަނާޒުލްވުން 

ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގަިއ ، މައްސަލައެއްގައި

މިގޮތުން . ވެވޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެޒުލްޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތަށް އެމައްސަލައަކުން ތަނާ 

އެފަރާތުން މައްސަލައިްނ ކުމަށާއި، އަދި ހުއްދަ ދިނުމުގައި، އެފަދަ އެހެން ފަރާތެއް ދެއް

އެޚަރަދެއް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް ، ވުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިތުރު ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަތަނާޒުލް

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަްށ  އެފަރާތަކަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއްެގ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ،   )ށ(    

ފަރާތުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ނުވަތަ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާ 

މައްސަލައިން  އިނުދައްކަ ފަރާތުން، ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ އެފަދަ އެހެން ފަރާތެއް ކޯޓަށް 

ހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެމީހެއްގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ މީތަނާޒުލް

އަދި، . ޢައްޔަންކުރުމަކީ އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ބަލަދުވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ

ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގައިގެން 

  .ނުވާނެއެވެ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ )ނ(    
◌ީވާ މީހަުކ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މީހަކު ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި ޖަވާބުދާރ

ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ މަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެމީހެއްގެ މައްސަލައިން ތަނާޒުލް

ނައިބަށް ހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ބަންޑާރަޟިރުވާނެ މީޙާމަޞްލަޙަތުގައި، ބަދަލުގައި ކޯޓަށް 

އަދި މިގޮތުން ބަންޑާރަނައިބު އެކަށީގެންވާ . އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ޢައްޔަންނުކޮށްފިނަމަ، އެމައްސަލައެއް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ޣައިރު  މުއްދަތެއްގައި މީހަކު

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެޞާއިންޟިރުގައި ބަލައި ޙާ   .ފުވެރިގޮތެއް ކަ

ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއްގެ ަފރާތުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް  )ރ(    

ނުވަތަ މައްސަލައަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެދުމުގައި، ކުއްޖާގެ ފަރާތުން  ހުށަހެޅުމަށް

މައްސަލަ ހުށަަހޅާ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތަކީ އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ 

ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ، އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މަޞްލަޙަތަްށ 

  .ފަރާތެްއކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ނެކުރެވޭޢުދިފާ އިސްކަންދީ
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  ހަތަރުވަނަ ބައި 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުން 

  

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މަްއސަލަ 

  ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ޯހދުން
މައްސަލައެއް ބަލައިގަންނާނީ އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަލައި ދިނުމަށް އެދޭ   )ހ(  .49

  .ހުށަހެޅުމުގެ ހުްއދަ މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުމަށްފަހު ހުަށހެޅުމުންނެވެ

  )ށ(    

  

މި މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ުހއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، 

ނުވަތަ އެ ފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިާވ އްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުން ޚާ އެކަމަށްޓަކައި 

  .ލިޔުމަކުންނެވެ

ގައި ބުނެފައިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނީ ) ށ(އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިމާއްދާގެ  )ނ(    

އިލްތިމާސްކުރަން އެދޭ، ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރި މައްސަލައިގައި އެކޯޓަށް ހުށަހެިޅ 

އިކޯޓުން މައްސަލައިގައި ނިންމިގޮތުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ލިޔުންތަކާއި، ހަ

ނަމަވެސް، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް އެކަށީގެންވާ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހު، . ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު، މިލިޔުންތަކަށް ލިޔުމެއް އިތުރުކޮށް ނުވަތަ އުނިކޮށް ހެދުމުެގ 

  .ލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެއިޚްތިޔާރު މައްސަ

މައްސަލަ ބަލައިގަުތުމގެ 

  ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  38މި ޤަވާޢިދުގެ   )ހ(  .50

މައްސަލައެއްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ 

އަދި، . ރަޖިސްޓްރީގައި މައްސަލައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު، ރަޖިސްޓްރާރ ހިމަނަންވާނެއެވެ

އެއަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަަހޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ 

  .ރަޖިސްޓްރާރ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމު 

  ފުރިހަމަ ނުވުން 
ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިާވ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް   )ށ(  

ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ފޯމު ފުރާފައިވާނަމަ އެ ފޯމު 

އިސްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އެ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް 

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޯމެއް އިސްލާޙުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ނ(    

އެ މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ، މުއްދަތުގައި އެކަމެއް އިސްލާޙުނުކޮށްފިނަމަ

 .ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމު 

  އޮންނަންވާ ގޮތް 
ގެ އެއްވެސް ބައެއް ފޯމު. ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެސުޕްރީމް   .51

އެއްެވސް ލިޔުމެއްވިަޔސް އެނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ، އެބައެއްގެ ނުވަތަ  އެކު ހުށަހަޅާނުވަތަ ފޯމާ

ކުރާ ފަރާތަކުން އެލިޔުމެއްގެ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލު

ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ޞައްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ، 

  .ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމާއެކު 

  ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 
ފޯމާއެކު، ހައިކޯޓުން މައަްސަލ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ   .52

އެމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާއި، ، ނިންމިގޮތުގެ އަޞްލު ލިޔުމާއި

  .ހެކިތައް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ

ހުށަހަޅާއިރު، ފޯމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު   )ހ(  .53 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ކޮޕީެގ ޢަދަދު 

އަދި ފޯމުގައި . ކޮޕީ ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ) ހަތަރެއް( 4އަޞްލުގެ އިތުރުން، ފޯމުގެ 

އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި ޙަވާލާދެވިފައިވާނަމަ، އެލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުާރ 

ފޯމާިއ  ،ކޮޕީ ލާ އެއްގޮތް ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާޞްފަރާތަކުން އެލިޔުމަކީ އަ

  .ފޯމުގެ ކޮޕީތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ

އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެފޯމު ސުޕްރީމް ކޯޓުން   )ށ(    

ލިޔުމަކުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2ބަލައިގަތުމަށްފަހު އެކަން ހައިކޯޓަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

އްޔާއާއި ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޟިޤަ  އެންގުމުން އެގޮތުން މި. އަންގަންވާނެއެވެ

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ 10އެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ 

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

  މައްސަލަ ބެުލން 
ވަނަ މާއްދާގަިއާވ  49ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މި ޤަވާޢިދުގެ   .54

ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައަކާމެދު އަންނަނިވި 

  .ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

    
  .މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އިއިޖުރާއީ އަޑުއެހުމަކާ ނުލަ  )ހ(

    
  .އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  )ށ(

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން 

  ބޭއްވުން 
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ އިޖުރާއީ   .55

ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި، 

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނުތާ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައިެގ ) ސާދަ( 14ކަ

  .އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން ބާއްވަންވާނެއެވެ



 ސަފްޙާ 45 ގެ 25
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އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމުގެ 

  ބައިވެރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްަދއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުާވ   .56

ލިބޭ ފަރާތުން، ލިޔުމުން އެދިފައި ނުވާހާ ހިނދަކު، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެިޅ 

ރާތެއްގެ ޣައިުރ ފަރާތް ފިޔަވައި މައްސަލައިގައި މަސްލަޙަތެއް އޮތް އެހެންފަރާތެއްވާނަމަ އެފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ޙާ ޟިރުގައި އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ހުއްދަ ދިނުމާއި މަްއސަލަ 

  ހުށަހެޅުން 
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ުހއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްަސލައެއްގައި،   )ހ(  .57

ރާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ނުވަތަ ނުބޭއްވުމަށް ކޯޓުން ނިންމިކަމުގައިވީނަމަވެސް، އިޖު

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި، އެ މައްސަލަތަކުގަިއ 

ނ ) ތިނެއް( 03މަދުވެގެން ކޯޓުގެ  ކީޑިޔާރުންގެ މަޖުލީހުގެ ކޯރަމަގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފަ

ނޑި   .ޔާރުންނެވެ ފަ

މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދެޭވ   )ށ(    

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3މައްސަލަތައް، ހުއްދަ ދެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 އަދި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި މި . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

އެ މައްސަލައެއް އަލުން ސުޕްރީްމ ، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ

  .ކޯޓަކަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ

ސަބަބު ބަާޔންކުރަން 

  ނުޖެުހން 
އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމަކަށްފަހު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް   .58

ދީފައިވާނަމަ ހުއްދަ ދިން ސަބަބަކާއި، ހުއްދަ ދީފައިނުވާ މައްސަލަތަކަށް ހުއްދަ ނުދިން ކޯޓުން 

  .ކަމެއް ނޫނެވެކުރުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލާޒިމްސަބަބު ބަޔާން

  

  ފަސްވަނަ ބައި 

  މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން 

  
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މަްއސަލަ 

  ހުށަހެޅުން 
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ، އެ މައްސަލައެއްގައި މަސްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތަކަްށ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް   .59

މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޙާއަްޞ . ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށެވެ

  .ކުރެވިފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ އެ ފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ

ަގންަނ މައްސަލަ ބަލައި

  ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ 
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު، ފުރަތަމަ   )ހ(  .60

މަރުޙަލާގައި މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ރަޖިސްޓްރީގައި މައްސަލައާ ބެހޭ އަންނަނިވި 

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯުމ ، އަދި، އެއަށްފަހު. މަޢުލޫމާތު، ރަޖިސްޓްރާރ ހިމަނަންވާނެއެވެ
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  .ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ރަޖިސްޓްރާރ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ

ޕާސްޕޯުޓ /ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ނަން، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

 .ނަންބަރު، މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް، ދާއިމީ އެޑްރެސް، ފޯނު ނަންބަރު

1.    

ޕާސްޕޯުޓ /ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނަން، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

 .ނަންބަރު، މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް، ދާއިމީ އެޑްރެސް، ފޯނު ނަންބަރު

2.    

    .3 .ލަޙަތު ހިމެނޭ ތިންވަނަ ފަރާތެއްވާނަމަ އެފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތުޞްމަ

    .4 .ދަޢުވާގެ ބާވަތް

     .5  .މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ގަޑި

    .6 .ރަޖިސްޓްރާރ އެޅިފިޔަވަޅު

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމު 

  ފުރިހަމަ ނުވުން 
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ މި   )ށ(  

އިސްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އެ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާަފށް ފޯމު ފުރާފައިވާނަމަ އެ ފޯމު 

  .ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޯމެއް އިސްލާޙުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ ) ށ(މި މާއްދާގެ   )ނ(    

ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު މުއްދަތުގައި އެކަމެއް އިސްލާޙުނުކޮށްފިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލައި

  .ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުަށހަޅާއިރު، ފޯމުގެ އަޞްލުގެ އިތުރުން،   )ރ(    

ނޑިޔާރަކަށް ކޮޕީއަކާއި، ދަޢުވާލިބޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޮޕީއެއް  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮންމެ ފަ

އަދި ފޯމުގައި އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެހަމަވާ ޢަދަދަްށ ފޯމުގެ ކޮޕީ 

ޙަވާލާދެވިފައިާވނަމަ، އެލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން 

އެލިޔުމަކީ އަޞްލާ އެއްގޮތް ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކޮޕީ ފޯމުގައާއި ފޯމުގެ 

  .ކޮޕީތަކުގައި ހިމަނަން ވާނެއެވެ

) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  38ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ، މިޤަވާޢިދުގެ   )ބ(    

ގައިވާފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ، މައްސަލަ 

  .ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހައިކޯޓުން ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ

ގޮތުގެމަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްަސލައަކާއެކު  މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ  )ޅ(    

ހުށަހެޅޭ އަޞްުލ ލިޔެކިޔުންތަށް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު، މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން 
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އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް އަނބުރާ ބޭނުންވެގެން، ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން 

އާއެކު، ހުށަހެޅުމުން އެފަދަ ދަ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއިވާ، އެފައަޞްލާއެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށްފަ 

އަނބުރާ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ށް ލުތައް މައްސަލަހުށަހަޅާ ަފރާތަލިޔުންތަކުގެ އަޞް

  .ޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެރަ

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމު 

އޮންނަންވާ ގޮތާިއ 

  ހިމަަނންހެޭޖ ތަކެތި 

ގެ ފޯމު. ހުށަހަޅާ ފޯމު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ   )ހ(  .61

އެއްވެސް ލިޔުމެއްވިޔަސް އެނޫންބަހަކުން  އެކު ހުށަހަޅާއެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ފޯމާ

އޮތްނަމަ، އެބައެއްގެ ނުވަތަ އެލިޔުމެއްގެ، މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ 

ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫުލ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން 

  .ކުރާފަރާތަކުން ޞައްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  38މި ޤަވާޢިދުގެ   )ށ(    

ން، ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅޭީނ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު، ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ އިތުރު 

މިފަދަ އިތުރު . ހެކިތަކެވެ އިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާއިއެމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ  ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅޭނީ، މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ހުއްދައަކާއެކުއެވެ 

  

މައްސަލަ ސުޕްރީްމ 

ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ކޯޓުގައި 

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ 

  ކުރެވުން

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލަިއގަތުމަށްފަހު، ހުށަހެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް   )ހ(  .62

ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭ ފަދަ މައްސަލައެއް ކަމުގައިވާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ފަރާތަށް 

އަދި، އެމައްސަލައެއް ސުޕްރީްމ . އަންގާނެއެވެސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އެކަން 

  .ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންވާނެއެވެ

    
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަންނަން ނިންމާ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(

ސްޓްރީ މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖި 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ  63ކުރެވޭނީ މި ޤަވާޢިދުގެ 

  .ދެއްކުމުންނެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލައިގަނެ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ   .63  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

މި  އަދި . ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެރުފިޔާގެ ) ކަފަސްސަތޭ( -/500ކުރެވޭނީ 

ފައިސާއަކީ، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ 

ގެންދިޔަނަމަވެސް ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ބާޠިލުވީނަމަވެސް އަނބުރާ ލިބިދެވޭނެ 

  .ފައިސާއެއްނޫނެވެ 
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  ހަވަނަ ބައި 

  ބައްދަލުވުން އިބްތިދާއީ 

  
މައްސަލައިގެ ލިުޔންަތއް 

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާ 

  ޙަވާލުކުރުން 

މައްސަލައިގެ ފޯމު ބަލައިގަނެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ   )ހ(  .64

ކުރެވުމުން، އެ މައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ަފރާތަށް، ފޯމުގެ ކޮޕީ އަދި ުހށަހަޅާފައިާވ 

  .ކޮޕީއާއިއެކު ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯމު ރަޖިސްޓްރާރ ޙަވާލުކުރާނެއެވެލިޔުންތަކުގެ 

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން 

  ބޭއްވުން 
ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން   )ށ(  

ރިން އިބްތިދާއީ ޝަރީޢަތް ހިންގުން ހަލުއިކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކު

  . ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

    
މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން   )ނ(

  .ކޯޓުން ކުރަންވާނެއެވެ

    .1 .ލިޔެކިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުްނދަޢުވާލިބޭ މީހާައށް ދަޢުވާގެ 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އޮންނާނެ ދުވަސްތައް އަންގައި

  .ޟިރުވުމަށް އަމުރު ޙަވާލުކުރުންޙާފަރާތްތަކާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް 

2.     

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ، އެ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެތިން ބޭއްވޭ 

  .ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

   )ރ(

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގެ 

  ބައިވެރިން
ހުިރާހ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުންތައް، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ   .65

 .ޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެވަކިން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަ ފަރާތްތަކާ އެކުއެކީގައި ނުވަތަ ވަކި

  

  ހަތްވަނަ ބައި 

  މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުން 

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމުގެ 

ކުރިން މައްސަލަ 

  އަނބުރާ ގެންދިއުން 

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން، މައަްސަލ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލެއްގެ   .66

ޖިސްޓްރާރއަްށ ގެންދަން ބޭނުންނަމަ، އެކަން ރަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ 

ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެ އެމައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަްއ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ
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ހުމަށްފަހު އިޖުރާއީ އަޑުއެ

މައްސަލަ އަނބުރާ 

  ގެންދިއުން

އް، ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން، އެކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް  )ހ(  .67

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންނަމަ، އެކަން ޗޭންބަރުގެ 

ނޑިޔާރު ނިންމާ ގޮތެ ނޑިޔާރަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ފަ އްގެމަތިން އެމައްސަލައެއް ފަ

  .އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމަށްފަހު، އެލަސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަ  )ށ(    

އެކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންނަމަ، 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަުހ، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ  އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަ

ގޮތެއްގެމަތިން، އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފަރާތަްށ 

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ގޮތުގެމަތިން ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދާ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  67މި ޤަވާޢިދުެގ   )ހ(  .68  ޚަރަދު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު

މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާނަމަ، 

ނޑިޔާރަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަޢުާވ  އެ ޚަރަދެއް ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޗޭންބަރުގެ ފަ

ލަ އަނބުރާ ގެންދިޔަ ތާރީޚުން މިގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަ. ލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ

އި އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގަ. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 7ފެށިގެން 

  .މައްސަލައެއް ހުށަހެއްނޭޅެނެއެވެހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެން އެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތްށ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަްށ  ނޑިޔާރު ކަ ބެލުމަށްފަހު، ޭޗންބަރގެ ފަ

ނޑިޔާރަށް  ޚަރަދު ދިނުމަށް ދަޢުވާކުރި ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޗޭންބަރުގެ ފަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

    

  އަށްވަނަ ބައި   

  ޝަރީޢަތް ހިނގުން 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން 

ދަޢުވާގެ ޖަވާބު 

  ހުށަހެޅުން 

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުްނ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވޭ 64މި ޤަވާޢިދުގެ   )ހ(  .69

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯުމ ) ފަހެއް( 5ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  އިބާއްވަ

  .ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ދަޢުވާލިޭބ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯުމ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    

މައްސަލަިއެގ . ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމައިގެން ކުރިއަށްދެވޭނެއެވެ
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ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަނަމަ،  އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށްފަހު އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަ

އެނޫން . ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަުޢވާލިބޭ ފަރާތަށް ދެވިދާނެއެވެ ލިޔުމުން ޖަވާބު

ޙާލަތެއްގައި އަނގަބަހުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު މައްސަލައިެގ 

  .އަޑުއެހުން ނިންމާނީއެވެ

    
ނޑިޔާރުން ދޭ ) ށ(މި މާއްދާގެ   )ނ( ފުރުޞަތެއްގަިއ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މައްސަލަ ބަލާ ފަ

ފިޔަވައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ޖަވާބު ހުށަހަަޅންވާނީ 

  .އަންނަނިވިގޮތުގެ މަތިންނެވެ

     .1 .ލިޔުމުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުްނ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،  70ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބު، މި ޤަވާޢިދުގެ 

 .އަނގަބަހުން ހުށަހެޅުންޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

2.     

އަނގަބަހުްނ ޖަވާބު 

  ހުށަހެޅުން 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނގަބަހުން ޖަވާބު  2ގެ ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  69މި ޤަވާޢިދުގެ   .70

ނޑިޔާރުންނަށް  ހުށަހަޅާއިރު ުހށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުން ހުށަހަާޅފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަ

މިގޮތުން ކޮންމެ ޚަޞްމަކުވެސް ޖަވާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށައަޅަންވާނީ، ލިޔުމުން . ސާފުވާފަދަ ގޮަތކަށެވެ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ރަނގަޅަށް ކިޔާފައިާވ  ހުށަހަޅާފައިވާ ަޖވާބުގައިވާ އެއްޗެއް އެމައްސަލަ ބަލާ ފަ

ޒަށް ކިޔުމަީކ ޒުން ލަފުލައިގެން، ލަފުޅާފައިވާ ޖަވާބު ބައަދި ލިޔުމުން ހުށަހަ. ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ

  .ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތަރުހީބުދޭ ކަމެއްނޫނެވެ

. ކޮންމެ ޝަރީޢަތެއްގައިވެސް، އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށެވެ  )ހ(  .71  ފުރުޞަތު ދިނުން    

ފަރާތަކުން  އެއްވެސް . އަދި އެންމެ ފަހުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށެވެ

ނޑިޔާރުންގެ އިޒްނަޔާ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެއްކޭނީ މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  . އެކީގައެވެ

ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކާީނ  ،ރުވެ ހުރިނަމަޙާޟިވަކީުލ  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި  )ށ(    

  .ވަކީލެވެ

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ ަނމަވެސް، ގައި އެހެން އޮތް ) ށ(ގެ މި މާއްދާ  )ނ(    

 ށް ކަން އެދިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަޙަސްމަކު، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަމިއްލައަށް ވާހަކަ ދައް 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަްށ ޚްދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އި ވާހަކަ ތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ސުޕް  )ހ(  .72  ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ރީމް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

) ތިރީސް( 30މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށް ވާހަކަދައްކަން ލިބޭނީ ގިނަވެގެން 
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  . މިނިޓެވެ

ނޑައެޅިފައިާވ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(     ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ ޚަޞްމަކަށް ކަ

ވަގުތަށްވުރެ އިތުރަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އެކަން ޝަރީޢަތުެގ 

ދުވަސް ކުރިން ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިޔުމުން  3މަޖިލިސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހުގެ 

ނިޑޔާރުންނަށް  ހުށަހަޅާފައިވާނަަމ އެކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރަށް ) ހ(ނަމަވެސް، މިމާއްދާގެ . ވެއެވެލިބިގެން ގައި ކަ

  .ވަގުތު ދެވޭނީ ވަރަށް މަދު ޙާލަތްތަކުގައެވެ

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ 

  ޢަމުރު ފޮނުވުން 
އި މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު، މައްސަލައިގަ  .73

ޟިރުވުމުގެ ޢަމުރު ރަޖިސްޓްރާރ ޙާ ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ކޯޓަށް 

މިގޮތުން، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އިތުރުން، މައްސަލާަގިއ . ނެރެންވާނެއެވެ

މުރު އަގެ ޟިރުވުމުޙާލަޙަތު ިހމެނޭ ތިންވަނަ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެފަރާތަކަށްވެސް ކޯޓަށް ޞްމަ

  . ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެވެސް އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު،   )ހ(  .74  ކޯޓު ކަލަންޑަރު

އެމައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ކޯޓުގައި ބާއްވާނެގޮތުގެ ތާވަލެއް، އެ މައްސަލައެއް ބަލާ 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ  އަދި . މަްޝވަރާގެ މަތިން، ރަޖިސްޓްރާރ އެކުލަވާލަންވާނެއެވެފަ

މިގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ތާވަލް ކުރުމަށްފަހު، ރަޖިސްޓްރާރ އެ ތާވަލް ޝާއިުޢ 

  .ކުރަންވާނެއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލެވޭ ތާވަލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮންމެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

މައްސަލައެއްގައިވެސް ހިމެނޭ ޚަޞްމުން ނުވަތަ ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތްތަކާއި ވަކީލުންގެ 

  .ފަސޭހައަށްޓަކައި، މި ތާވަލް ރަޖިސްޓްރާރ އެފަރާތްތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން 

  ކޯޓަށް ޙާޟިރު ނުވުން 
އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ސުޕްރީމް  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް  )ހ(  .75

ނޑައަޅާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް، މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ މި  ކޯޓުން ކަ

ޟިރުނުވިނަމަ، އެ ޙާޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު 

  .ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ

ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ އަކުރުގައި ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ޟިރުވޭތޯ ބެލުމަށް، ޙާބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި، އެފަދަ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް އެކަށީގެންވާކަމަށް ފެންނަ ދިގުމިނެއްެގ  މައްސަލަ ބަލާ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެތެއް ދިނުމުގެ ޞަފުރު  .އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ
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ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެްއ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ނ(    

 7އަލުން ހުށަހަޅާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ، . ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެދުވަހުގެ ) ހަތެއް(

  . އެދަޢުވާއެއް ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ

) ނ(ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް، މިމާއްދާގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ރ(    

ވަނަ  63އަލުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ މި ޤަވާޢިދުގެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

  .މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެފަހަރު ) ހ(ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް މި މާއްދާގެ   )ބ(    

  . އެއް ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެމައްސަލަ

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން  

  ޟިރު ނުވުން ޙާ
 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަލާ އެއްވެސް ޤަޟިއްޔާއެއްގައި އެޤަޟިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ސުޕްރީމް  )ހ(  .76

ނޑައަޅާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދުގައިާވ  ކޯޓުން ކަ

ޟިރުވެފައި، ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތް ނުވަތަ ޙާގޮތުގެމަތީން ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު 

ޟިރުނުވި ޙާޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި 

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  88ނަމަ، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާމެދު މި ޤަވާޢިދުގެ 

  .ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް

ނޑައަޅާ ދުވަހަށްވެސް   )ށ(     ދެވަނަ ފަހަރަށް އެޤަޟިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް، ނުވަތަ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަުކ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތް ނުވަތަ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބަދަލުގައި ފޮނުވާ ، ފައިޟިރުވެޙާ

ގޮތެއް  ،ޟިރުނުވި ނަމަ، މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިޙާމީހަކު 

  .ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  )ނ(    

  

ޟިރުވެފައި، އެ ޚަޞްމެއްެގ ޙާސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމު 

ވަނަ  33ޟިރު ނުވިނަމަ، އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާމެދު، މިޤަވާޢިދުގެ ޙާޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅުެއޅުމާއި، ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލައާ ގުޅިގެްނ 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެ ޚަޞްމަކަށް އެންގުމުގެ 

ނިޑޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .އިޚްތިޔާރު މައްސަލަބަލާ ފަ

އަޑުއެހުން އޮްނނަ 

ވަސް ނުވަތަ ގަޑި ދު

  ބަދަލުކުރުން

ނޑައަޅާފައިާވ   )ހ(  .77 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަ

ނޑިޔާރުންެގ  ތާރީޚަކަށް ނުވަތަ ގަޑިއަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .މަޖިލީހަށް ލިބގެންވެއެވެ
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ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތާވަލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަން ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ިނންމައިފިނަމަ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލަސްނުކޮށް ރަޖިސްޓްރާރ 

  .އަންގަންވާނެއެވެ

އަޑުއެހުން އޮްނނަ 

ދުވަސް ނުވަތަ ގަޑި 

ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

  ހުށަހެޅުން 

ނޑައަޅާފައިާވ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަ  )ނ(   ހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަ

ތާރީޚަކަށް ނުވަތަ ގަޑިއަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން 

 2ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނަ ދުވަހެއްގެ މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

  .ބާއެކު އެކަން ރަޖިސްޓްރާރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެސަބަ، ދުވަސް ކުރިން) ދޭއް(

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތާވަލަށް ބަދަލުގެންނަން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެުދ ) ނ(މި މާއްދާގެ   )ރ(    

ނޑިޔާރުންގެ  ގޮތެއް ނިންމާނީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މައްސަލަ ބަލާ ފަ

އަދި، މިގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުން،  .ލަފާގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރާރއެވެ 

  .ލަސްނުކޮށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ

  

  ނުވަވަނަ ބައި 

  އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި،

  ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި، ދަޢުވާ ބަދަލުކުރުން 

  

ގިނަ އެއްފަރާތަށްވުރެ 

ވާ ޢުފަރާތް އެކުވެގެން ދަ

  ހުށަހެޅުން 

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކުވެގެން، އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް   )ހ(  .78

އަދި، އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުާވ . މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

  . ސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެލިބޭގޮތަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައް

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކުވެގެން އެްއ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް 

އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލައެއް، ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު،

ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެމަތިން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު، އެ މައްސަލައަކީ ވަކި 

މައްސަލަ ބަާލ  ،މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ގޮތަކަށް އޮތް މައްސަލައެއްކަމަށް

ނޑިޔާރުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ވަކިވަކި މައްސަލަތަކަކަށް ބަދަލުކު ޚްތިޔާރު ރުމުގެ އިފަ

ނޑިޔާ   .ށް ލިބިގެންވެއެވެރުންގެ މަޖިލީހައެމައްސަލަ ބަލާ ފަ
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ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައަކީ   )ނ(    

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން އިތުރުކުރެވޭގޮތަށް ނުވަތަ އުނިކުރެވޭގޮތަށް އޮތް 

މަ، އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތީން ނުވަތަ ކޯޓުގެ މައްސަލައެއްނަ

އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން އިތުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަ

އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް  )ނ(މި މާއްދާގެ   )ރ(    

ވަތަ ފަރާތްތަކުގެ މީހަކު އިތުރުކުރެވޭނީ، އަޞްލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނު

  .އޮތްތޯ ބެލުމަށްފަހުއެވެ އްއިޢުތިރާޟެ

ޖެހޭ ބައެްއ ންމައްސަލެއްގައި ކޮންމެހެން އޮނަްނސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ   )ހ(  .79  ދަޢުވާއަށް ބަދަލުގެނައުން

ޫނންކަމަށް ފެންނަ ބައެއް ދަޢުވާގައި ހިމެނިފައިވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ކޮންމެ 

ވަތަ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަދޢުވާއިން އެ ބައެއް އުނިކުރުމަށް ނު

ޔާރު އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިކުރުމަށް ދަޢުވާޙުއިޞްލާ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .ފަ

  )ށ(    

  

  

  

ހިމެނޭ އެއްވެސް ބައެއް  ފައިވާ މައްސަލެއްގައިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެ

ލާޙަކީ ޞްން އެދިއްޖެނަމަ، އެ އިކުރުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުޙުއިޞްލާ

ލާޙެއްކަމަށް ފެނިއްެޖ ޞްމުމުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުން އި މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ނިން

ނޑައަ ލާޙުކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުެގ ޞް ޅާ ގޮތެއްގެމަތިން، އެބައެއް އިޙާލަތެއްގައި، ކޯޓުން ކަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަ

މައްސަލައިގެ ބަޔަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،   )ނ(    

އެގެނެވުނު ބަދަލާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލަސްނުކޮށް ރަޖިސްޓްރާރއަށް ދިނުމަކީ އެބަދަލު ގެންނަ 

  .ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

މައްސަލައިގަިއ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓރާރއަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ) ނ(މި މާއްދާގެ   ) ރ(    

  .އްޔަތެކެވެއޫލި ށް ދިނުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮ

ހުށަހެޅިފައިވާ 

މައްސަލައަކަށް 

  ތަދައްޚުލުވުން 

  )ހ(  80

  

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސް ކުރެވިފައިވަނިކޮށް އެމައްސަލައިގަިއ 

ގެ ބައެއް އިލްތިމާސްކޮށްފިނަމަ، އެޙުކުމް ނުވަތަ ޙުކުމުމެއް ހަމަ ހިމެނޭ އެހެން ޚަޞް

އެހުރިހާ އިލްތިމާސްތަކެއް އެއްޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީްމ 

  .ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
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ހައިކޯޓުން ބަލައި ނިންމި ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ   )ށ(    

  .ޤަޟިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރެވޭއިރު ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ތަދައްޚުލެއްނުވެވޭނެއެވެ

 ހައިކޯޓުން ނިންމި ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ އެއްޚަޞްމަކު އެޤަޟިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރިއިރު  )ނ(    

ފަރާތުގައި  ސް ރައްދުވާ އިލްތިމާނުވަތަ ޚަޞްމަކަށް  ވާވެފައިނުއެއިލްތިމާސްގައި ބައިވެރި

ހުން އެއިލްތިމާސްގަިއ ފަ މީހަކަށް  ނުވާލިބިފައި އިލްތިމާސްތެރެއިން  މީހުންގެ ހިމެނޭ 

ވާން އެދި ހުށަހަޅައި އެކަމުގެ ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން ތަދައްޚުލުވެވޭނީ އެކަމަށް ކަ ލުތަދައްޚު

ނޑައަ . ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިނުމުންނެވެ ޅާފައިނުާވާހ އަދި ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

ވާން އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ހިނދަކު ތަދައްޚުލު

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެ   . ކަ

 
 

  ދިހަވަނަ ބައި 

  މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް މަރުވުން 

މައްސަލަ ހުށަހެިޅ 

  ފަރާތެއް މަރުވުން
ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސުޕްރީމް   .81

އަދި . މަރުވެއްޖެނަމަ، ދެންތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަން ރަޖިސްޓްރާރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

އި، އެގޮތުގެ މައްސަލައިގައި ދެންތިބި މީހުންނަށް ދަޢުވާގައި މިހާރު ހިމެނެނީ އެމީހުންކަން އަންގަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަްށ  މަތީން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

މައްސަލަ ހުށަހެިޅ ުހރިހާ 

  ފަރާތެއް މަރުވުން
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް، މައްސަލަ ހުށަހެިޅ މީހާ ނުވަތަ މީހުން   .82

މިގޮތަށް ބާޠިލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްެގ . ރުވެއްޖެނަމަ، އެދަޢުވާއެއް އިޖުރާއީ ގޮތުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެމަ

ދަޢުވާއަކީ މައުޟޫޢީގޮތުން ވާރިސުންނަށް ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލައެއްނަމަ އަލުން ވާރިސުްނ 

  .ކޯޓަށް ިލބިގެންވެއެވެއެމައްސަލައެއް އަލުން ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް  ،ހުށަހެޅުމުން

ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަާރތް ނުވަތަ  ސުޕްރީމް  .83  މަރުވިކަން އެންުގން 

އަދި މިގޮތުގެމަތިން . ފަރާތްތައް މަރުވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ވާރިސުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

ވާރިސުން އެކަން ރަޖިސްޓްރާރއަށް ނާންގައިފިނަމަ، މައްސަލަ ރައްދުވާ މައްސަލަ ހުށަެހޅި ފަރާތުގެ 

ފަރާތުން އެމައްސަލައެއް ބާޠިލްކުރުމަށް ނުވަތަ އެހެންވެސް ފިޔަވަެޅއް އެޅުމަށް ކޯޓަށް 

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ސް، މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމީެނ  .84މައްސަލަ ރައްދުވާ 
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މަރުވެއްޖެނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ބާކީ ތިބި މީހުން ނުވަތަ މީހަކު އެކަން   ފަރާތެއް މަރުވުން

އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައްސަލައިގައި ދެންތިބި މީހުންގެ . ރަޖިސްޓްރާރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަްށ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރިއަށް ގެ  ންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ލިބިގެންވެއެވެ

މައްސަލަ ރައްދުވާ ުހރިހާ 

  މީހުން މަރުވުން 
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ މައްސަަލ   .85

މިގޮތަށް . އެދަޢުވާއެއް އިޖުރާއީ ގޮތުން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެރައްދުވާ ހަމައެކަނި ފަރާތް މަރުވެއްޖެނަމަ، 

ބާޠިލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާއަކީ މައުޟޫޢީގޮތުން ވާރިސުންނަށް ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލައެއްނަަމ 

އަލުން ވާރިސުން ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައެއް އަލުން ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

  .ވެއެވެލިބިގެން

  ހަތަރުވަނަ ބާބު 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވިރާސީ ބާރުތަކާއި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުން
  

  އެއްވަނަ ބައި 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވިރާސީ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް 

  

  .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވިރާސީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ  .86  

  
  

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިޤަވާޢިުދެގ   )ހ(

މުރުތައް ކުރުމާއި، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް އަދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި 

  . ހިފިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު

  
  

 އިގޮތުން ޤާނޫާނސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭ   )ށ(

ުފ ޞާޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އަމުރުތައް ކުރުމާއި، ޢަދުލު އިން

ފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ ޞާޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، ޢަދުލު އިން

ކައި ފުގެ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަޞާޢަދުލު އިން ،ނުދިނުމަށްޓަކައި އަދި

  .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު

  
  

މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ކޯޓުގެ   )ނ(

އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް، ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން، 

އިންސާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން  ނުވަތަ ޢަދުލު ،އިންާޞފު ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު
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  .ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ފެންނަ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު

  
  

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް   )ރ(

ޟިުރ ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ޙާ

  .ކުރުމުގެ ބާރު

  
  

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމެއްގެ ތެދު   )ބ(

ވަގުތެއްގައި، ހޯދުމަށް، ބޭނުން ސުވާލެއް، އެސުވާލަކީ ކޮންމެ ސިފައެއްގައި، ކޮންމެ 

މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތި ކުރެވޭ ސުވާލެްއ 

ނުވަތަ ދެޚަޞްމުން ކުރެ ޚަޞްމަކާއި ކުރުމުގެ ، ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ކޮންމެ ހެކިވެރިއަކާއި

އަދި އެ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ފެންނަ ކޮންމެ . ބާރު

 .ހުށަހެޅުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ލިޔުމެއް،

  

  ދެވަނަ ބައި 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި ކަރާމާތް ނަގާލުން 

ތުގެ މަޖިލީހަްށ ޝަރީޢަ

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުާމއި 

ކޯޓުގެ ހައިބަތު 

  ދެމެހެއްޓުން 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި، ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް   )ހ(  .87

ޟިރުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުންވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙާޟިރު ކުރެވޭ އަދި ޙާ

އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ . އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވާން ވާނެއެވެ

ތެރިކޮށްހިތައި، ކޯޓުގެ ކަރާމަތާއި ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙުރުމަތް

  .އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެންނުވާނެއެވެ

    
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަދަރާއި ހައިބަތަށް އުނިކަން އަންނާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި   )ށ(

  .އަންނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

ނޑިޔާރެއްގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތައްސުޕްރީމް      .1 .ކޯޓުގެ ފަ

     .2 .ޟިރުވާން އެންގުމުން މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ޙާޟިރު ނުވުްނޙާސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

ޟިރުވެފައި ަޤޟިއްޔާ ނިމުމުގެ ކުރިން ޙާ ޟިރުވާން އެންގުމުން ޙާސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

  .ފުރައިގެން ދިއުންސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި 

3.     

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިނަގމުންދަނިކޮށް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް 

ޟިރު ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ މީހާ އޭނާގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްނުލައި، ޙާ

4.     
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މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ 

ނޑިޔާރުންގެ އިޒުނަޔާނުލައި  ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފަ

 .ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ދިއުން

ކޯޓުގެ އަމުރަށް  ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް

  .އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކުރުންވުން ނުވަތަ ނުކިޔަމަންތެރި

5.     

ދަޢުވާލިބޭ މީުހންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް 

އަޑުނޭހުމަށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް، 

ނޑިޔާރުގެ އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ދިއުން   .ފަ

6.     

މުރަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކިޔަމަންތެރި ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަސުޕްރީމް ކޯޓުގެ   )ހ( .88  އަދަބު

ކަރާމަތާއި ހައިބަތައް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން 

ތެރެއިން އެ މައްސަލައެއްގައި އެންމެ ހިންގައިފިނަމަ، އެފަރާތަކާމެދު އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

އެކަށީގެންވާ އަދި އިންޞާފުވެރި ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެްއ 

  .އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ވަނަ  141އެފަރާތެއްގެ ޢަމަލަކީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގައި ބުނެފައިވާ ކޯޓުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަމެއް ) ރ(އާއި ) ނ(މާއްދާގެ 

މި  88 ،87 ،85އަންނަ ފަދަ ޢަމަލެއްނަމަ، އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 

ނޑައެޅުން  .މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ގުޅުންހުރި މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އަދަބު ކަ

1.     

ވަނަ  1ވަކީލެއްނަމަ، މި އަކުރުގެ  އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ 

ަނންބަރުގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ އިތުރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުެގ 

  .ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ބާޠިލުކުރުން

2.     

 މީހަކު ސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި، ކޯޓުގެ ކަރާމާތް ނަގާލާފަދަ ޢަމަލެއް ެއއްވެ  )ށ(    

އަދަބު  ދަށުން އެމީހަކަށް ގެ"ހޭ ޤަވާޢިދުކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެ" ކޮށްފިނަމަ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ    .ކަ

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި، ކޯޓުގެ ކަރާމާތް ނަގާލާފަދަ ޢަަމލެއް އެއްވެސް   )ނ(    

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަދަބެއް  )ހ(ކޮށްފިނަމަ، މިމާއްދާގެ ފަރާތަކުން 

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ފަ   .ވަގުތުން ކަ

ޟިރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ސުޕްރީްމ ޙާމް ކޯޓަށް އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި ސުޕްރީ  )ރ(    

ނޑިޔާރުންނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ ކޯޓުގެ  ކޯޓަށް ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ
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، 85މުދަލަކަށް ނުވަތަ ލިޔުމަކަށް އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 

ނޑަހަކަށް ވަގުތުން މިއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އެމީ 88، 87 އެޅުމުގެ ބާރު އަދަބު ކަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 

  

  ފަސްވަނަ ބާބު 

ނޑިޔާރު    ޗޭންބަރުގެ ފަ

ނޑިޔާުރ  ޗޭންބަރުގެ ފަ

  ޢައްޔަންކުރުން 
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓުގައި ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކުގެ   )ހ( .89

ކުރަންޖެހޭ، މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިތުރުން 

ނޑިޔާރު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ ނޑިޔާރަކު އުއްތަމަ ފަ ނޑިޔާރުްނގެ ތެރެއިން ޗޭންބަރުގެ ފަ  .ފަ

    
ނޑިޔާރު ޢައްޔަންކުރާ ޗޭންބަރުގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(  ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުގެ ދައުރުގެ މުއްދަތަކީ    .އަހަރުދުވަހެވެ) އެކެއް( 1ފަ

ނޑިޔާުރގެ  ޗޭންބަރުގެ ފަ

  ލިއްޔަތުތައް އޫމަސް
ނޑިޔާރުެގ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަންކު 89މިޤަވާޢިދުގެ  .90 ރެވޭ ޗޭންބަރު ފަ

  .ލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެއޫމަސް

  .ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ވަކީލުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުްނސުޕްރީމް ކޯޓަށް   )ހ(    

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ   )ށ(    

ނޑާލާފައިވާ ވަގުތެއްގައި، އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް އުނިކުރުމަށް  ޝަރީޢަތް މެދުކަ

ލައެއްގައި މައްސަނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައަކަށް ފަރާތެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ 

އްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލާ ގޮތެްއ ސިއެއްވެސް ހައި 

  .ނިންމުން

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައެއް، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ވަކިވަކި  )ނ(    

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެއް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގައި ދިނުމަށް އެދި 

ނޑައެޅުމާއި، ވަކި ވަކި މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް އެއްވެސް  ކަ

އެއް ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގައިދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  ،ސަބަބަކާހުރެ

ނޑައެޅުން   .މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ކަ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ބައެއް، އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ  )ރ(    

ނޑާލާފައިވާ ވަގުތެއްގައި، ކުރިން، ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޝަރީޢަތް މެދު ކަ
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ގޮތެއް ލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނިކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ޞްއި

  .ނިންމުން

އިލްތިމާސަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް   )ބ(    

  .އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުން

އަންގާފަިއވާ ދަޢުވާ އަށް ޖަވާބުދާރީވުން ފަދަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކޯޓުން   )ޅ(    

ކަމަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެއް 

  .ނިންމުން

    
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ   )ކ(

ނޑާލާފައިވާ ވަގުތެއްގައި،  މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތް މެދުކަ

ފޮނުވާ މީހާ ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެއް 

  .ނިންމުން

    
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ   )އ(

ނޑާލާފައިވާ ވަގުތެއްގައި، އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތް  މެދުކަ

ވާން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެއް މީހާ މައްސަލައިން ތަނާޒުލު ފޮނުވާ

  .ނިންމުން

    
  .ތުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމްުނކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކަފާލަ  )ވ(

    
މި ޤަވާޢިދުން ބާރު ލިބިގެން ރަޖިސްޓްރާރ ކުރާ ކަމަކާމެދު، ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު   )މ(

  .ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުން

    
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް، އެ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމަށްފަހު އަނބުރާ   )ފ(

ގެންދިއުމާގުޅިގެން، ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތެއް 

  .ނިންމުން

ނޑިޔާރަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި  .91  ލަފާ ހޯދުމުގެ އިޚްތިާޔރު މި ޤަވާޢިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ޗޭންބަރުގެ ފަ

ނޑިޔާރުގެ ލަފާ ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ އުއްތަމަ ފަ   .ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޗޭންބަރ ފަ
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  ހަވަނަ ބާބު 

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް 

  

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމުން، އަޑުއެހުންތައް   )ހ( .92  ޙުކުމް ކުރުން 

ނޑައަޅައި، ނިމޭ ދުވަހު، ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ފަހުގެ  ތާރީޚެއްގައި، އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .އިއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

    
ނީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައިނަމަ، ޙުކުމް އިވާ ގޮތުގެމަތިން ޙުކުމް އިއްވާގަ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(

  .މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެއިއްވުން އޮންނާނެ ދުވަސް 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  42ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ނ(    

ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ބާއްވާ އަޑުއެހުމެއް ފިޔަވައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިންގާ އެހެނިހެން 

ޝަރީޢަތްތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް އިއްވަންވާނީ ޢާއްމުކޮށް 

  .ހުޅުވާލެިވފައިވާ މަޖިލީހެއްގައެވެ

ނޑައެުޅމާއި  ޙުކުމް ކަ

ތަފާތުވީ ރައުޔާއި ސަބަބު 

  ބަޔާން ކުރުން 

ނޑައަޅަންވާނީ ކޮންމެ ޤަޟި  )ހ( .93 އްޔާއެއްގައިވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައިވެސް އެޤަޟިއްޔާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބެ ލި ފަ

  .ަލބިއްޔަތު ލިބޭ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެމަޖިލީހުގެ އަޣު

    
ނޑައަޅަންޖެހޭ ޙުކުމާމެދު މައްސަލަ ބެިލ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަ

ނޑިޔާރުންގެ ރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެ ނަމަ އެތަފާތުވި ރައުޔާއި ސަބަބު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގައި  ފަ

އަދި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުމުގައި ތަފާތުވި ރައުޔުވެސް . ލިޔެ ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ

  .އިއްވަންވާނެއެވެ

    
ނިމިފައިވަނީ ޤާނޫނާއި ޓުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އިލްތިމާސްގެ މައްސަލަ، ހައިކޯ )ނ(

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުމައްސަލައެއް ބެއެއްގޮތަށްކަމަށް އެ ޢިދާޤަވާ ލަބިއްޔަތަްށ ލި ފަ

މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާނީ އިލްތިމާސްކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާެގ ޖެނަމަ، އެފެނިއް

  . ގައެވެމާއިއެކުޙުކުމަށް ތާއިދުކޮށް އެތާއިދުކުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރު

ޙުކުމަށް ބަދަލު 

  ނުގެނައުން 
ހިސާބު ޖެހުމުގައި އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގައިވާ އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ އޮޅިގެން ވެއްޓިފައިާވ  .94

ޔަކަށްވިޔަސް ޙުކުމް އުތަނެއް އިޞްލާޙުކުރުން ފިޔަވައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ ތަފާތުވީ ރަ 

  .އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެއިއްވުމަށްފަހު 
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ޙުކުމުގެ އަޞްލެއް، ތަފާތުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް، އެމައްސަލައެއްގެ  .95 ޙުކުމުގެ އަޞްލު ދޫކުރުން

   .އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ދޭންވާނެއެވެ ،ޔެއްއޮތްނަމަ އެރައުޔާއެކުއުރަ

ކޯޓުގެ ނިންުމން 

  ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

  

  

96. 

  

  

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްވެސް، އެނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 

  .ކޮށް ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެޖިސްޓްރީގައި، ރަޖިސްޓްރާރ ރެކޯޑުނިންމުންތަކުގެ ރަ

ޙުކުމް ދަށުކޯޓުތަކަށް 

  އެންގުން 
ލަސްނުކޮށް ހައިކޯޓަށާއި  ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުންތައް .97

  .ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ ދަށުކޯޓުތަކަށް،

ޤާނޫނަށާއި ޤަވާއިދަށް 

އަންނަ ބަދަލުތައް ަކާމބެހޭ 

  ފަރާތަށް އެންގުން

  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުން ނެރޭ ޙުކުމެއްގެ ސަބަބުން  ސުޕްރީމް .98

އި ޝަރުީޢ ޤަވާޢިދަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ

  .ނާއިބަށް ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެކޯޓުތަކަށާއި ބަންޑާރަ

  ހަތްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

  
ހުޅުވާލެވިފައިވާ 

މަޖިީލހެއްގައި 

  ޝަރީޢަތްކުރުން 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަންވާނީ ހުޅުވާލެވިފަިއވާ ޝަރީޢަތުގެ   )ހ( .99

  .މަޖިލީހެއްގައެވެ

ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަންނަނިވި ސަބަބު ތަކުންކުރެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    

ސަބަބަކަށްޓަކައި، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިަފއިނުވާ މަޖިލީހެއްގައި ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް 

  .ގެންދެވިދާނެއެވެ

މުޖްތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުޞޫުލތައް ހިފެހެއްޓުން، ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ އަމަން 

އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުން، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ 

 .ންނުދިނު

1.    

ންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުން، ނުވަތަ ފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުދިހުށަހެޅި

މީހަކު ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު 

 .ރައްކާތެރިކުރުން

2.     

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ޝަރީޢަތް ހިންގައިފިނަމަ، ޢަދުލު އިންޞާުފ 

  .ޤާއިމުކުރުމަށްއެޅިދާނެ ހުރަހަކުން މިންޖުކުރުން

3.     
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ހެކިން ޙާޟިރުކުރުމާިއ 

  ހެކިބަސް ނެގުން 
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލައެއްގައި، އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް   )ހ( .100

ހިންގުމުގެ ގޮތުން، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތީން ނުވަތަ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ 

 ޟިރުކޮށް އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެޙާއިސްނެގުމަކަށް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކިން 

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ   .އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

މައްސަލަ ހުށަހަާޅ 

ފަރާތުން ހެކިން 

ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް 

  އެދުން

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހެކިން  )ށ(  

ބޭނުންވާ ހެކިންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދަޢުާވ ރުކުރަން ޟިޙާ ޟިރުކުރަން ބޭނުންނަމަ، ޙާ

  .ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޟިރުކުރަން ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންނަމަ، ޙާމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން، ކޯޓަށް ހެކިން  )ނ(    

ބޭނުންވާ ހެކިންގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ކޯޓަށް 

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާފައިވާ ހެިކންނަށްވުރެ ) ނ(އަދި ) ށ(މި މާއްދާގެ  )ރ(    

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޙާްއަޞ  އިތުރަށް ކޯޓަށް ހެކިން ހުށަހެޅޭނީ، މައްސަލަ ބަލާ ފަ

  .ހުއްދައެއް އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ

ހެކިަބސް ކޯޓުން ބޭރުގައި 

  ނެގުން 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން ބޭރުގައި ނެގުމަށް،  .101

  . އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކުގައި، އަމުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

    
  .ފަރާތަކުން އެދުްނމުރަކަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އައެފަދަ   )ހ(

    
އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ކޮންމެހެން ބޭނުން މީހުންގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  )ށ(

  :ޟިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ މީހާޙާކޯޓަށް 

ހުރި ތަނުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ސިއްޙީ ޙާލު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޚަރަދު ބޮޑުކަމުން 

 .ޟިރުވެވެން ނެތުމުންޙާ

1.    

     .2 .ޢުމުރުގެ ގޮތުން ޙާޟިރުވެވެން ނެތުން

ނޑައަޅާ ނުވަތަ ކޯޓުން  101މި ޤަވާޢިދުގެ   .102  ހެކިބަސް ނެގުން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް، ކޯޓުން ކަ

ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުވާކުރުމާއި، ސުވާލުކުރުމުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 

އަދި، ސުޕްރީްމ . ވެއެވެ ެހކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަމުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަަދ  101ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، މި ޤަވާޢިދުގެ 

ނޑައަޅާ  ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ވަގުތުން ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތުތަކުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަ

ނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ޙާ ފަރާތެއްގެ  ބަހައްޓައިގެން ޓެލެފޯނުފަދަ މުވާސަލާީތ ޟިރުގައި، ކޯޓުން ކަ
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ނޑިޔާރުންގެ  ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް މައްސަަލ ބަލާ ފަ

  .މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ހެކިބަސް ނަގާ ފަރާުތގެ 

  ޒިންމާ 
ކިބަސް ނަގަންވާނީ، ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހެކިންގެ ހެ   .103

 ،ނަމަވެސް ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި. އެހެކިބަސްދޭ މީހަކު ލައްވާ ހުވާ ކުރުވުމަށް ފަހުއެވެ

ނޑިޔާރުންގެ  ،މީހަކު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ދޭ ބަޔާނެއް ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ މައްސަލަ ބަލާ ފަ

ބަޔާނެއް ނެގުމަށް މި ޤަވާޢިދު ހުރަހެްއ  ހުވާކުރުމަކާ ނުލައި އެފަދަ، މަޖިލީހުގެ ހުއްދައާއެކު

  .ނާޅައެވެ

ގު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދޮގުހެކި ދީިފކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ދޮ  .104  ދޮގުހެކި ދިނުން 

ނުލް ޢުޤޫބާތުގައިާވ ނަމަ، އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި މީހަކަށް ޤާނޫ ހުވާކޮށްފިކަން ސާބިތުވެއްޖެ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެގޮތުގެމަތި   .ން ވަގުތުން އަދަބު ކަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ހެކިދޭ މީހުން ހެކިދޭން ފަށަންވާނީ، ޝަރީޢަތުގެ   .105  ހެކިންގެ ހުވާ 

މި  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ . [މަޖިލީހުގައި އަންނަނިވި ހުވާ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ

ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި، އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ 

ގަންދީ هللا ްށ މާތްބަހެއްގައި ތެދު ބުނުމަށާއި، ޙަޤީޤަތާ ޚިލާަފށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނުމަ

  .]ހުވާކުރަމެވެ

ގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހަކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤަބޫުލ ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ  .106  ތުގައި ދޫކުރުންކަފާލަ

ކުރާފަދަ ކަފާލަތެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ސުޕްރީމްކޯޓުން އެމައްސަލައަކާ މެދު ނަޒަރު ހިންގުމުެގ 

ކޯޓުގެ  ތެރޭގައި، ުނވަތަ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި، އެމީހަކު ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީ، ސުޕްރީމް

  .އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ

ކުރުްނ ުޛޙުކުމް ތަންފީ

  ފަސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމާމެދު، ނުވަތަ އެކޯޓުން ކުރާ   .107

މެއް ނުވަތަ ެއ އަމުރަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެޙުކު

. ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ ނުކޮށް ވަގުތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް އް ތަންފީޛުއަމުރެ

ނަމަވެސް މިގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނީ، އެޙުކުމަކާމެދު ނުވަތަ އެ އަމުރަކާމެދު ނަޒަރު 

މަށް ސުޕްރީްމ ހިންގުމަށްފަހު، އެކަމެއް ތަންފީޛު ނުކޮށް ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުން ރަނގަޅު ކަ

  .ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ

ކުރާ ފަރާތަކުން، އެ ދުތަކުން ނުވަތަ ހުށަހަޅަން ގަސްސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާ  .108  އަމުރުނެރުން  ވަގުތީ

ނުކުރުމަށް ދަޢުވާއަކާ ގުޅުމެއްހުރި މައްސަލައެއްގައި، ވަކި ފަރާތަކުން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި އެފަދަ ވަގުތީ އަމުރެއް ، އެކަމާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަޒަރު ހިންގުމަށްފަހު
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  .ެނރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މެނިފައި ޤަވާއިދުގައި ހި

  ނުވާކަމެއް ދިމާވުން 
ނޑައެޅުމުގައި   )ހ( .109 ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާއި، ހިންގުމާއި، ޙުކުމް ކަ

ކާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެކަމަމިޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައިނު

ނޑިޔާރުންގެ އަޣުސު   .ލަބިއްޔަތުންނެވެޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

    
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ޤަވާޢިދުގައި ނުހިމެނޭކަމަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(

ނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގޮތެއް ނިންމައިފި ލު މި ޞޫނަމަ، އެކަމެއް ނިމުނުގޮތުގެ އުފަ

ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ޢާންމުކޮށް ފެންނާނޭހެން ޝާއިޢުކުރުމަކީ  ،ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކޮށް
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