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                         ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.  
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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު  

 

 ފުރަތަމަ ބައި 

 އިބްތިދާއީ ކަންކަން 

(މަދަނީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން،  2021/32ޤާނޫުނ ނަންބަރު  ،މިއީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފު

ގެންދިއުުމގައި ޢަމަލުކުރާެނ  ޔަށްކުރިދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް 

ވާ ހަދައިފައިދަށުން ގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  425ޤާނޫނުގެ  ގޮތް ބަޔާންކޮށް އެ

 ގަވާއިދެވެ. 

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު"  ،މި  ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  ނަން 

 މި ގޮތަށެވެ.

(ަމދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)  2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ގެ މަގުސަދަކީމި ގަވާއިދު  .2 ގަވާއިދުގެ މަގުސަދު 
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ތަންފީޛުކޮށް ހިނގުމުގެ ކަންކަްނ އިންތިާޒމުކޮށް، ެއ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި  

ޢަަމލުކުރާނޭ ގޮތްތަކުެގ ތަފްސީލުތަކާއި އިރުޝާދުތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން، 

 ބަޔާންކުރުމެވެ.

ކަން ނޫނަށް އިސްޤާ

 ދިނުން 

މަދަނީ ( 2021/32ޤާނޫުނ ނަންަބރު  ކަމަކާއި  ކޮށްފައިވާމި ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާން  .3

ކަމެްއ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެްއ ފުށުއަރާނަމަ، އެ) އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް އިސްކަްނދީގެންނެވެ. ެއ   ،މާނަކޮށް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނީ

ޒެއް ނުވަތަ އެ ފުގޮތަކަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެ ލަ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން  .4 ރަދީފު

އެ ލަފުޒަކަށް ނުވަތަ އިބާާރތަކަށް ދީފައިވާނީ ތިރީގައި   ،ނުވާނަމަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮށްފައި

 ދީފައިވާ މާނައެވެ.

މަދަނީ ( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ވަނީއެ "މި ގަވާއިދު" ަކމަށް ބުނެފައި (ހ)  

 ންނަ ވާ މި ގަވާއިދަށާއި، މި ގަވާއިދަށް ގެހަދައިފައިގެ ދަށުން ) އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

 ތަކަށެވެ.އިޞްލާޙު

އެ ތަނެއްެގ  ،ަވނީއެ "ހިންގުމުެގ އިސް މަގާމެއްގަިއ ހުރި ީމހެއް" ަކމަށް ބުނެފައި (ށ)  

ތައް ފުާރ މަޤާމުފެށިގެން މަތީގެ އިދާީރ  ސެކްޝަންތަކުގެ އެންމެ ިއސްވެރިން

ތަނެއްެގ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅަިއ ތަންފީޛުކުރާ ގުނަވަނުެގ  މީހުންނާިއ އެ

 ޑިރެކްޓަރުންނާއި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ މީހުންނަށެވެ. 

ކޯޓުެގ  ،ވަނީއެ "ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުާރ ލިޔުން" ަކމަށް ބުނެފައި  (ނ)  

އްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ޚަޞްމެ ރުމަށް އެމަރުޙަލާތަކުގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކު

ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަާވ 

ރާއި، އެ ނޫންވެްސ ޤަރާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީއާއި 

 ލިޔުމަށެވެ.

މަޤާމުެގ  ރަޖިސްޓްރާރއާއި އެހައިކޯޓުގެ  ،"ރަޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (ރ)  

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ރަޖިސްޓްރާރ ނެތް ހާލަތެއްގައި 

ފައިވާ ފަރާތްތައް ވެސް  ކޮށްރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ހަވާލު

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

 ފަނޑިާޔރުންގެ ަމޖިލިސް" "މައްސަަލ ބަލާ ފަނޑިޔާރުން" ނުވަތަ "މައްސަަލ ބަލާ (ބ)  

ެއ މައްސަަލ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ ބަދަުލގައި އެ މަްއސަަލ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
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 ވެސް ިހމެނޭ ގޮތަެށވެ.  ބެލުމަށް ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ ފަނޑިޔާރު

އެވަީނ، އިސްތިއުނާފު ކުރެޭވ މަްއަސލަތަކާއި ފުރަތަމަ  "ދަޢުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި (ޅ)  

މަރްޙަލާގައި ހައިކޯޓުން ބަާލ މަްއސަލަތަކާއި، ބަލަުމންދާ މައްަސލައަކާިއ 

ގުޅުވައިގެން ހުށަހެޅޭ ރައްދު އިސްތިއުނާފްތަކާއި ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ 

 ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. 

 ބައި  ދެވަނަ 

 ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އަދި 

ދަޢުވާ ކުރުމުގެ 

 ހައިސިއްޔަތު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާގަިއ ) މަދަީނ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .5

ފަރާތެއް  ޝަޚުޞަކަށް، އަދި ޤާނޫނީޝަޚުޞަކަށް އެ ޠަބީޢީގޮތުގެ މަތީން ކޮންެމ 

ފަރާތުން އައްޔަނުކޮށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެ

މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  ޤާނޫނުއަާސސީއާއި ާޤނޫނުތަކުގެ ދަށުން 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައި އޮންނަ ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ،ނަމަވެސް ހައިކޯޓުގައި ދާޢުވާ އުފުލައި ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ދިފާޢުކޮށް ހެދިދާނެއެވެ.

އޮތް  މަޞްލަޙަތުފަރާތުގެ  އެ މައްސަލައެއްގަިއ އެ ،ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ

 އިސްތިއުނާފީ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.    ކޮށްފައިވާއަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާން

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުމުގެ ހައިސިއްޔަތު 

 

 ވެ. ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ކޮންެމ ފަރާތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެ  .6

ގިނަ ޚަޞްމުން 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
އެއް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ދަޢުވާއެއް ނުަވތަ ދަޢުވާތަކެއް ހިމެނޭ   .7

މައްސަލަތަކުގައި އެްއ ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކުވެގެން، ެއއް މައްސަލައެއްެގ ގޮތުގައި 

ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި، އެއް 

 ވެސް އެފަދަ މަްއސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މައްސަލަ ރައްދުވާ ގޮތަށް

ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގަިއ އަދި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ދަޢުާވ  (ހ)  .8 ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުން 

ދައުލަތް  ހައިޯކޓުގައި ލަތަކުގައިރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މަްއސަ

 ބަންޑާަރ ނައިބު ނުވަތަ އޭާނ އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫީނ ވަކީލުންނެވެ. ،ތަމްސީލުކުރާނީ

ވަކީލުްނ  ޤާނޫނީދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ފަރާތުން  (ށ)  

ވާ  ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި 24މި ގަވާއިދުގެ  ،އައްޔަނުކުރާނީ



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R/2022-101ނަންބަރު:  ގަވާއިދު              143 އަދަދު:             51 ވޮލިއުމް: 
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 ތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.ޝަރުޠު

ހުސްވެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ބަންޑާަރ ނާއިބުގެ އޮފީްސ  މަޤާމު ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ  (ނ)   

ހިންގަން ހަވާލުވެފައިާވ ވެރިއަކު އައްޔަނުކުާރ ބަންޑާަރ ނާއިބު އޮފީހުގެ ޤާޫނީނ 

 އި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރެވޭނެއެވެ.ކޯޓުގަހައިވަކީލުންނަށް 

އެ ޕާޓްނަޝިޕަކުން އައްޔަނުކުރާ ޕާޓްނަރަކު ނުވަތަ  ،ޕާޓްނަޝިޕެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ  .9 ޕާޓްނަޝިޕް 

 އެ ޕާޓްނަޝިޕަކުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ންގެ ބޯޑުން އައްޔަނުކުރާ އެ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ،ކުންފުންޏެއް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ  .10 ކުންފުނި 

ނުވަތަ ެއ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ  ހަކުމެއްގައި ހުރި މީޤާކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ިއސް މަ

 ބޯޑުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

އިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމު

 ނުވަތަ ކްލަބް ޖަމާޢަތެއް
ނުވަތަ ކްލަބެއް ކޯޓުގައި ފައިވާ ަޖމުއިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ކޮށްރަޖިސްޓަރީ   .11

ތަނެއްގެ ހިންގުމުެގ އިްސ  ތަނެއްެގ ހިންާގ ޮކމިޓީން އައްޔަނުކުާރ އެ  އެ ،ތަމްސީލުކުރާނީ

މަޤާމެއްގައި ހުިރ ީމހެއް ނުވަަތ އެ ތަނެއްެގ ހިންާގ ކޮމިީޓން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫީނ 

 ވަކީލެކެވެ.

ތަރުގައި ފުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ދަފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކޯޓުކޮށްރަޖިސްޓަރީ  .12 ސިޔާސީ ޕާޓީ 

އެ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ ޕާޓީގެ 

 ވަކީލެކެވެ.   ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ

 ކޯޓުގައި ފައިވާ ކޮމިޝަނެއްދައިޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައް  .13 ކޮމިޝަން 

އެ ޮކމިޝަނުން އައްޔަނުކުރާ އެ ޮކމިޝަނެއް ިހންގުމުގެ އިްސ މަޤާމެއްގަިއ  ،ތަމްސީލުކުރާނީ

 ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުްނ އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެެވ.

 ފައިވާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ ދައިއްގެ ގޮތުގައި އުފައްޞެޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚް  .14 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު 

އިދާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުން ނުވަތަ ގަވަރނިންގ 

ެއ އޮތޯިރޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑން  ،ކޯޓުގަިއ ތަމްސީލުކުރާނީ ،ާވނަމަ ބޯޑަކުން ަކމުގައި

ނުވަތަ ގަވަރނިންގ ބޯޑުން އައްޔަނުކުރާ ެއ ތަނެއް ހިންގުމުެގ އިސް މަޤާމެއްގަިއ ހުިރ 

ފައިވާ ދައިހެއް ނުވަތަ އެ ބޯޑުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މިގޮތަށް އުފައްމީ

އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްަސސާއެއްގެ ިހންގުުމގެ ބާރު ދީފައިވަނީ، އެފަދަ 

 ތަނެއް ކޯޓުގައި ާވނަމަ، އެ  ފައިވާ އެންމެ އިސް ފަރާތަކަށް ކަމުގައިކޮށްތަނަކަށް އައްޔަނު

އެ އިސްފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ އެ ތަން ހިންުގުމގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުިރ  ،ތަމްސީލުކުރާނީ
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 ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މީހެއް ނުވަތަ އެ 

 އުފައްދާޤާނޫނަކުން 

 ތައްމަޤާމު

ނޫނަކުްނ ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިދޭގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަަތ ޤާ  .15

މީހަކު ކޯޓުގަިއ  ފުރާނޭ މީހަުކ އައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މަޤާމު ެއ  ،މެއް އުފައްދައިޤާމަ

 އޭާނ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭާނ އައްޔަނުކުރާ ޤާޫނނީ ވަކީލެކެވެ. ،ތަމްސީލުކުރާނީ

ކުން އައްޔަނުކުރާ ެއ އެ ކައުްނސިލަ ،ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ   .16 ލޯކަލް ކައުންސިލް 

ކައުންސިލެއްގެ ހިންުގމުގެ އިްސ މަޤާމެއްގައި ހުިރ މީހެްއ ނުވަތަ އެ ކައުންސިލުްނ 

 ނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.އައްޔަ

ޕާޓްނަޝިޕަކުން 

ދަޢުވާކުރުމާ 

 ދަޢުވާލިބިގަތުން 

މަ އެކަްނ ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރާނަމަ އަދި ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭނަ (ހ)   .17

ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަމުގައެވެ. ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަން ބަދަލުވެފައިވާނަމަ،  ،ކުރަންވާނީ

ދަޢުވާ ބިނާކުރާ ސަބަބު މެދުވެރިއިރު ޕާޓްނަޝިޕްގެ ނަން ކަމުގައި އޮތް ނަްނ 

 މައްސަލަ ހުށަހަާޅ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ޕާޓްނަޝިޕެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ ޕާޓްނަޝިޕަކުން ދަޢުވާކުރާ ހާލަތުގައި ނުވަތަ (ށ)  

ހާލަތުގައި، އަނެއް ޚަޞްުމ ލިޔުމަކުްނ އެދިއްޖެނަަމ، ދަޢުވާގައި ހިމެޭނ ޙައްުޤ 

އުފެދުނުއިރު އެ ޕާޓްނަޝިޕްގެ މެންބަރުންެގ ގޮތުގައި ތިބި ީމސްމީހުންނާިއ ެއ 

މީސްމީުހންގެ އެޑްރެހާއި ގުޅޭނޭ ތަފްސީލުތައް އެނގޭނޭ ބަޔާނެއް ކޯޓަށް 

 ށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހު

ސޯލް 

 ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕް 
އަދި އެފަދަ ފަރާތަކުން  ،ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްއެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާކުރާނީ  .18

 އެ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ. ،ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާކުރަންވާނީ

ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއް 

 ރައްކައުތެރިކަން 

 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް 

ނުވާނަމަ، މަދަީނ މައްސަލަތަކުގަިއ  އެހެން ގޮތަކަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި (ހ)  .19

 ،ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ކޯޓުގަިއ ތަމްސީލުކުރާނީ 

ނޫނީ ރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ އައްޔަނުކުރާ ޤާފަރާތުގެ ޝަ  އެ

ވަކީލެކެވެ. ނަމަވެސް، ކުޑަކުްއޖާގެ ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ މީހާެގ 

 ،ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާނީ  ކޯޓުގައި އެ  ،ފައިވާނަމަކޮށްޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔަކު ޢައްޔަނު

ފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ  އެ

   ވަކީލެކެވެ.

އަމިްއލަ ަމޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  ،ަނމަވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ އޮތް (ށ)  

މައްސަލަތަކުގައި އެފަދަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫީނ 

ވަކީލަކަށް ކޯޓުގައި ކުޑަކުްއޖަކު ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ިލބިގެންވާ ފަރާތެއް 
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ހާލަތުގައި ކުޑަކުއްޖާ ނުވަަތ ރައްކައުތެރިކަން  ވޭނެއެވެ. މިނުކުރެލެއް ތަމްސީ

ލިބިގެންވާ ފަރާތް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ އެހެން ފަރާތެއް ކޯޓުން 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އްޖެއް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ކުޑަކު (ނ)  

ެއ ކުޑަކުްއޖާ ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަްނ  ،އޮންނަންވާނީމައިގަނުޑ މަސްޫއލިއްޔަތު 

 ތެރިކުރުމަށެވެ.ކައުލިބިގެންވާ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު ރައް

ނުވަތަ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުާރ ގަިއ  މާއްދާގެ (ހ) މި (ރ)  

ފަރާތެއްގެ  މީހަކު، ކުޑަކުްއޖެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ލިިބގެންވާ

އްލަކަްށ ޙައިގެ ޞުލްޙަތިރާފުވެ، ނުވަަތ ޢުމައްޗަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްަސލައެއްގައި އި

 ބޫލުކުރަންވާނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.ގައެއްބަސްވެ 

ކުގައި މަޞްލަޙަތު އެ

ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު އެހެން 

އް ޚަޞްމެ

 ތަމްސީލުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  83ގެ ) ތުގެ ޤާނޫނުމަދަނީ އިޖުރާއަ( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   .20

އެހެނިެހން މަދަނީ ަމއްސަލަތަކުގައި ވެްސ އެއް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން

ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު އެކުގައި ހިމެނޭނަމަ، އޭނާ އެ މައްސަލައިގައި 

ތެއް ހިމެނޭ އެހެން ޙަލަޞްއި އެއް މަ ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް އޭނާއާއެކު އެ މައްސަލައިގަ

ކުރެވިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއް ޚަޞްަމކު އެ މައްސަލައިެގ އެހެްނ  މީހަކު ޢައްޔަނު

ވަަނ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   24ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނަމަ، ިމ ގަވާއިދުގެ 

ލިޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށް ކޯޓަށް  ތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާޝަރުޠު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ 

ހުރިހާ ފަރާތެއް 

ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި 

 ހިމެނުން 

ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާކަެމްއ  ގައިހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާކޯޓަށް  (ހ)  .21

ންގެ ގޮތުގަިއ ޓަކައި އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމު ފުރިހަމައަށް އަދި މުޅިން ނިންުމމަށް

ފަރާތްތައް އެ ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންެގ  ހައިކޮންމެހެން ބައިވެރިވާންޖެޭހނޭ އެްނމެ

 ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޓަކައި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ދަޢުވާގައި  މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ މަގުސަދަށް (ށ)   

ށް އެހެން ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތުގެ އިތުރަ ހިމެނޭ ޙައްޤަކީ އެ ފަރާތާއެކު ނުވަތަ އެ 

ެއ  ،ފަރާތްތަކަކަށް ލިބެންވާ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޙައްޤުތަކެއް ހިމެނޭ ދަޢުވާއެއްނަމަ

ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އެފަދަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް 

ހިމަނަންވާނެއެވެ. ޤަޟިއްޔާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ކަަމްށ 

ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނުމަްށ  ރެވޭ މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެޤަބޫލުކު

އެ މީހަކު ެއ ޤަޟިއްޔާގެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގަިއ  ،އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ
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 ހިމެނިދާނެއެވެ.

ނުވަތަ މައްސަލައިގަިއ ހިމެޭނ ހުރިާހ ކަެމްއ  ގައިޅިފައިވާ ދަޢުވާކޯޓަށް ހުށަހެ (ނ)  

އްގެ ގޮތުގައި ޚަޞްމެ އަދި މުޅިން ނިންުމމަށްޓަކައި ޤަޟިއްޔާގެ ފުރިހަމައަށް

ހިމަނަންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފަރާތްތައް ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި 

 ރެވިދާނެއެވެ. އަމުރު ކުކޯޓުން  ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް 

ފައިވާ މީހަުކ އެ ޤަޟިއްޔާގެ ނައި ގޮތުގައި ިހމަމައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމެއްގެ (ރ)  

ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެުނމަކީ ކޮްނމެހެން ބޭނުންަކމެއް ނޫންކަމަށް ކޯޓަްށ 

އެފަދަ ފަރާތެއް އެ ޤަޟިއްޔާއިން އުނިކުުރމުގެ ބާރު ކޯޓަްށ  ،ބޫލުކުރެވޭނަމަގަ

ިމ މިގޮތުން ޚަޞްމަކު އުނިކުރުމަށް ނިންމައިފިނަމަ، އެގޮތަށް ނިން .ލިބިގެންވެއެވެ

 އެވެ. މަަނންވާނެޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގައި ހި ،ސަބަބު

މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް 

ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

އޮތް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  މަޞްލަޙަތުކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  (ހ)  .22

ފަރާތަކަށް ެއ  އެ  ،އެ މަްއސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެިދ ހުށަހަޅައިފިނަމަ

މައްސަލަ ބަާލ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ލިބިގެންވެއެވެ.ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިީލހަށް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަްށ  (ށ)  

 ގައިވާ ފޯމުންނެވެ. 2 ިމ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ،އެދި ހުށަހަޅާނީ

މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެިދ ހުށަހަާޅ ފަރާތުން ތަދައްޚުލުވުމަށް އެިދ  (ނ)  

ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައިކަން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ 

 ގޮތުގައިކަން ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި   (ރ)  

އެކަަމށްޓަކައި ކޯޓުން  ،ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުކުރެވޭނީ

 ކުމުންނެވެ. ފައިވާ ފީ ދެއްޅައިއަކަނޑަ

ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތް 

 ނުވުން  ހާޟިރު 

އެދި ހުށަހެުޅމުްނ ތަދައްޚުލްވުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތެއް  މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލްވުމަށް  .23

ޖެނަަމ، އް ވެޙާޟިުރ ނު ށްޝަރީޢަތަމައްސަލައެއްެގ  މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ނެިތ އެ

މައްސަަލ ބަާލ  ،ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުްނ ބާޠިލުކުރުެގ އިޚްތިޔާރު

  ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިީލހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

 ކުރުން އައްޔަނު
ނުވާަނމަ، ޚަޞްުމްނ  މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި (ހ)  .24

 ،ޤާނޫީނ ވަކީލުންކަމުގައި ،ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުްނ އައްޔަނުކުރުމުގައި

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން  2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އްދަ ލިބިފައިވާ އަންނަނިވި ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.ހު

 ؛ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް )1(   

 ؛ލޯ ފަރމް )2(   

 ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްެގ އިންހައުސް ލީަގލް ކައުްނސެލް؛  )3(   

ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްަލ  )4(   

 .ޤާނޫނީ ވަކީުލންން އައްޔަނުކުރާ، އްޔާއަކުޖަމުޢި

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ އިްނހައުސް ލީަގލް ކައުންސެލްއަްށ  (ށ)  

އަދާކުރާ  އެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެވޭނީ ހަމައެކަނި އޭނާ ވަޒީފާ

 ކުންފުނީގެ  ނުވަތަ މުއަްއސަސާގެ ފަރާތުންނެވެ.

އްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ލޯ ފާރމްއެއް ނުވަތަ ލީަގލް ޕްރެކްޓިސްއެއް މެޚަޞް (ނ)  

އެ ލޯ ފަރމްެގ  ،، ޤާނޫނީ ވަކީލުްނ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާނީފައިވާނަމަކޮށްއައްޔަނު 

 ފަރާތުން ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ފަރާތުންނެވެ.

 ވަކީލަކު ކޯޓަްށ ފަރާތުން ޤާނޫނީ އްގެ ޚަޞްމެ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި  (ރ)  

ޙާޟިރުވާިއުރ މުވައްިކުލ ނުވަަތ މުވައްިކލުެގ ޤާނޫީނ ވަީކލު(ން) ފިަޔވަިއ 

 އެހެން މީހަުކ ކޯޓަށް ާޙޟިރުވުްނ ލާޒިމެއް ނޫެނވެ.

އައްޔަުނކުރާނަމަ ކޯޓަްށ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަްނ ލީގަްލ ޕްރެކްޓިސެއް  (ބ)  

ކޮށްފައިވާ  ރަިޖސްޓަރީރެކްޓިސް މީހެއްގެ ނަމުގަިއ އެ ލީގަލް ޕް އެޙާޟިރުވާނީ 

   ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ. 

ެއ ލޯ ފަރމަކުްނ  ،ސީލުކުރަން އައްޔަނުކުރަީނ ލޯ ފަރމެއްަނމަޚަޞްމެއް ތަމް (ޅ)  

 އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ލޯ ފަރމްތަކުންނާއި ލީގަްލ ޕްރެކްޓިސްތަކުންނާއި ޤާނޫނީ ވަީކލުންނަށް ކޯޓުގަިއ  (ކ)  

އަްނނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ކޮންމެެވސް އެއް ގޮތަކަްށ  ،މްސީލުކުރެވޭނީޚަޞްމުން ތަ
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 ބާރުލިބިގެންނެވެ. 

މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުޫލމާތު ހިެމނޭ ޕަަވރ އޮފް  މި )1(   

  ؛އެޓަރނީ ލިބިފައި އޮތުން

ކުން ލޯ މި މާއްދާގެ (އ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭ ލިުޔމަ  )2(   

ރމް ނުވަތަ ލީގަްލ ޕްރެކްޓިސް ނުވަތަ ޤާނޫީނ ވަކީލު އައްަޔނުކޮށްފައި ފަ

 ؛އޮތުން

އައްޔަނުކޮށްފައި މުއައްސަސާއެއްގެ ނުވަަތ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ޤަރާރަކުން  )3(   

  .އޮތުން

) ަވަނ 3( ، ވަަނ ނަންަބރާއި  )2(، ވަނަ ނަންބަރާއި )1އްދާގެ (ކ) ެގ (މި މާ (އ)  

ޕަވަރ އޮފް އެޓަރީނ ނުވަތަ އައްޔަނުކުރުުމެގ  ބަޔާންކޮށްފައިވާރުގައި ނަންބަ

 ލިޔުމުގައި ނުވަތަ ޤަރާރުގައި އަންނަނިިވ ބައިތައް ފުރިހަމަވާންވާެނއެވެ.

 ؛އައްޔަނުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން )1(   

 ؛އައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަން )2(   

ތަކުގެ ތަފްސީލު: (މި ގަވާއިދުގެ އައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބާރު )3(   

 ގައިވާ ގޮތަށް) 5ޖަދުވަލު 

ފަރާތުން  އައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެ )4(   

މައްސަލައާ ުގޅިގެްނ ކުރާ ކަންަކމާއި ކޯޓުގަިއ ދައްކާ ވާހަކަތައް އޭާނ 

ބޫލުކޮށް ގައެކަންކަްނ  އަމިއްލައަށް އެކަންކަްނ ކުރުމެޭކ އެއްފަދައިން، އޭނާ 

 ކުރާކަން؛ ޤުދީ ޞްތަ

 ؛ޚުއައްޔަނުކުރި ތާރީ )5(   

 އިނގިލީގެ ނިޝާން/ރަސްީމ ތައްގަނޑު؛ ޔާއިއައްޔަނުކުރި ފަރާތުގެ ސޮ )6(   

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ ައންގައިދޭ ، ހާއި، ދާއިީމ އެޑްރެމާއިހެކިންގެ ނަ  )7(   

ސޮިއ ނުވަަތ ނޯޓަރީ  ،ެގ ނިޝާނާއިއިނގިލީ ރާއި،، އުމުރާއިނަންބަ ގެކާޑު

 ޕަބްލިކުގެ ފަރާތުން ނޯޓަރައިސް ކޮށްފައި އޮތުން. 

 ރަސްީމ ތައްގަނޑު. ޔާއި،، ސޮލާއިއައްޔަނުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ތަފްސީ )8(   
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ނުވަތަ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ދެނީ ޤާނޫީނ  ،ވަކީލު އައްޔަނުކުރަނީޤާނޫނީ  (ވ)  

ެގ ، ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ނުވަތަ އައްޔަނުކުރުމުވާނަމަ ޝަޚްޞަކުން ކަމަށް

ވަަނ މާއްދާެގ (އ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަްނ  24ލިޔުމާއެކު ިމ ގަވާއިދުގެ 

ތަނެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުްނ ނުވަަތ ކޮމިޝަނުން ނުަވަތ  ށް ެއ އެނގޭނެ ގޮތަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އިވާ ޤަރާރު ކޯޓަށްޓަކައި ފާސްކޮށްފަ ަކމަށް ކައުންސިލުން އެ

ޤާނޫީނ ވަކީލަކަށް ހައިޯކޓުގައި ޚަޞްމަުކ  ރާއައްޔަނުކުމި މާއްދާގެ ދަށުން  (މ)  

ފަރާތަކީ ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  އެ ،ތަމްސީލުކުރެވޭނީ

 ފަރާތަކަށް ވާނަމައެވެ.

ޢިއްޔާ، ޖަމުކުންފުނި، 

ޤާނޫނީ ޝަޚްސުން 

  ތަމްސީލުކުރުން 

ފަރާތެއް ތަްމސީލުކުރުމަްށ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ އައްޔަނުުކރުމުގެ ބަދަލުގަިއ  ކޯޓުގައި އެ (ހ)  .25

ހިންގުމުގެ ިއްސ  ޞް ޝަޚް ކުން އަމިއްލައަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް އެޞަޝަޚް އެ

ަޝޚްޞެއް ކޯޓުގައި  މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު އައްޔަނު ކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެ

ެއ  ،ފަރާތެއް އައްޔަނުކުރާނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރާނަމަ، އެތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ 

ރަކުންނެވެ. އަދި ހުއްދަކުރާ ޤަރާރުގައި ޤަރާޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާުތ ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ؛ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ފުރިހަމަ ނަން )1(   

 ؛ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ ހާއިކުރެވިފައިވާ އެޑްރެރަޖިސްޓަރީ )2(   

  ؛ލަ އަދަދުމު ޖު ކުންފުންޏެއްނަމަ ޑިރެކްޓަރުންގެ )3(   

 ؛ލަ އަދަދުމުރުންގެ ޖުޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ޕާޓްނަ )4(   

 ؛އަދަދު ލަމުންބަރުންގެ ޖު މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްަނމަ މެ )5(   

 ؛ަލ އަދަދުމު ބަރުގެ ޖުކުލަބު ނުވަތަ ޖަމުޢިއްޔާއެއްނަަމ ހިންގާ ޮކމިޓީގެ މެން )6(   

 ؛ދަދުއަކޯރަމް ހަމަާވ  )7(   

 ؛ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު )8(   

ތަނާއި، ވަގުތު (އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ކޯލް ތާރީޚާއި،  ވިއްޖަލްސާ ބޭ )9(   

 އިނީޝިއޭޓްކުރި ފަރާތާއި އިންތިޒާމުކުރި ތަން.)

 ؛ކަނޑައެޅި ިނމިފައިވާ ގޮތް )10(   
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މި ޤަރާރުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ  )11(   

ފަރާތުން  ސީލާއި، އެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަާޅ ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެ ފުތަ

މައްސަލައާ ުގޅިގެްނ ކުރާ ކަންަކމާއި ކޯޓުގަިއ ދައްކާ ވާހަކަތައް އޭާނ 

ކަންކަން  އިން، އޭނާ އެކަންކަން ކުުރމެކޭ އެއްފަދަ އަމިއްލައަށް އެ

ގަިއ  5ބޫލުކޮށް ތަޞްދީޤުކުރާކަން؛ (ނަމޫާނ ިމ ގަވާއިދުގެ  ޖަދުވަުލ ގަ

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.)

 ؛ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ނަމާއި ސޮއި )12(   

 ؛ސިއްކަ )13(   

 ؛ފާސްކުރި ތާރީޚު )14(   

 .އައްޔަނުކުރެވޭ މީހާގެ މަޤާމު )16(   

ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓަރީބޭރުގައި  އިންދިވެހިރާއްޖެ (ށ)  

ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރާ ރިޒޮލިއުޝަްނ ޙާޟިރުވާނެ ޤަޟިއްޔާއަކަށް 

   މި މާއްދާެގ  ،ބޫލުކުރެވޭނީގަނުވަތަ ޤަރާރު ނުވަތަ އެކަށައަޅާ ލިޔުން ކޯޓުން 

ގޮތަށް އެ ލިޔުމެއް އޮތްނަމައެވެ. (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާ

 އަދި އެ ޚަޞްމަީކ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް 

ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެފަދަ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު ނުވަތަ 

 އެވެ.ެއ ލިޔުން ދޫކުރި ޤައުމުެގ ނޯޓަރީއަކު ޯނޓަރައިޒްކޮށްފަ ،ނިންމުން އޮްނނަންވާނީ

އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޙާޟިރުވުމަށް ފަރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ކޯޓަށް  (ނ)  

ނުެޖއްސޭނެއެވެ. އަދި އެއް ށް އެހެން ފަރާތެއް ހަމަމަވުޙާޟިރު ށްފަރާތަށް ކޯޓަ 

ފަރުދެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް އައްޔަނުކުރާނެ ފަރާތެއް 

ބާުރ އެހެްނ މީހަާކ ހަވާލެްއ  ބިފައިވާ މީހަކަށް އެހަމަޖެއްުސމުގެ ބާރު ލި

އް ނުވަތަ ލީގަްލ މެ ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުުރމަށް ޯލ ފާރ

ޕްރެކްޓިސްއެއް ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަްށ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ަޖމުޢިއްޔާއެްއ 

އެއްގެ ނުވަަތ އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި އެ ފަރމްއެއްެގ ނުވަތަ ޕްރެކްިޓސް

ވަކީލަކު އެ ތަނުްނ ކަނޑައެޅުމަަކްށ ޙާޟިރުވާނޭ ގެ ފަރާތުން އެއްޖަމުޢިއްޔާ

 ހުރަހެއް ނެތެވެ.

ވުމަށް ޙާޟިރުމީހެއްެގ ޤަރާރަކުން ކޯަޓށް  ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއަކުން ނުވަތަ އެ  (ރ)  
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   ކަށް، ތަނުގެ މަޤާމެއްގައި ހުންނަ މީހަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަަމޖެއްސުމުެގ ބާރު އެ

ތަނެއްގެ ދުސްތޫރުގައި ނުވަތަ ހިންާގ  ތަނެއް އުފެއްދި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެ އެ

ބާރުެގ ދަށުން ޤާނޫީނ ވަކީލުްނ އައްޔަނުކުރުމަކަށް  ގަވާއިދުގައި ލިބިދީފައިވާނަމަ، އެ

 މި މާއްދާ ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ. 

ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާ 

ފަރާތް އައްޔަނު ކުރުމަށް 

 ހުށަހެޅުން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނ  ގައިގަވާއިދު ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން، މި  (ހ)  .26

ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރާެނ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅަިއ އެކަްނ އަންގާީނ ދަޢުވާ ފޯމާއެުކ 

އެކަމަށް ޚާއްޞަ ލިޔުމަކުންނެވެ. އަދި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ތަމްސީލު ކުރާެނ 

ދަޢުވާގެ ރައްދު ހުށަހަޅާ  ،ނުކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީފަރާތެއް އައްޔަ

ފޯމާއެކުގައެވެ. އަދި މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން ުނވަތަ އެނޫންވެްސ 

ގޮތަކުން މައްސަލައަށް އިތުރުކުރެވޭ ޚަޞްމުން ތަމްސީލު ކުރާނެ ފަރާތެއް 

ށް ހުށަހަޅާއިުރ، ޤާނޫނީ ވަކީުލ އައްޔަނުކުރާނަމަ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަ

 އައްޔަނުކުރާ ލިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ (ހ) ގައިވާފަދައިްނ ޚަޞްމަުކ ތަމްސީުލކުރާނެ ަފރާެތްއ  (ށ)  

ނުވާނަމަ، ެއ މައްސަަލއަކާގުޅޭ ގޮތުން ކޯުޓން މުޢާމަލާތްކޮްށ ފައި ޅައި◌ައަކަނޑ

ވާީނ ސީާދ ެއ ޚަޞްމަށެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީަލުކ ކޯޓަށް ޙާިޟރުވުމުެގ އަުމރު ފޮނު

އިވާނަމަ ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުުރ ފޮނުވާނީ ަހމައެކަނި ޤާނޫީނ އައްޔަނުކޮށްފަ

ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ވަކީލަްށ ޙާޟިުރވުމުގެ އަމުުރ  ވަކީލަށެވެ.

ރައްދުނުކުެރވިއްޖެނަމަ، ޙާޟިރުވުުމގެ އަމުުރ ސީދާ ޚަޞްަމށް ފޮނުވުމަށް ިމ 

 ނާޅަެއވެ. މާއްދާ ހުަރހެއް

ޚަޞްމުެގ  އައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ،ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަްށ ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ  (ނ)  

 ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާީނ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.

ވެވޭ ފަރާތް އައްޔަނު

ވަކިލިޔުމަކުން 

 އެއްބަސްވުން

ން ކޯޓުގައި ޚަޞްުމ ތީމަ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެއައްޔަނުކުރާ ލިޔުމުގަޤާނޫނީ ވަކީލު   .27

ބޫލުކުރާކަމަްށ ެއ ލިޔުމުގަިއ ބަޔާންކޮށް ެއ ލިޔުމުގަިއ ގަތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫީނ ވަކީުލ 

      ބޫލުކުރާކަން  ގަސޮއިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރަން ޤާނޫީނ ވަކީލު 

 ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ިލބިގެންވެއެވެ. ،އިޚްތިޔާރުވަކި ލިޔުމަކުން  ކޯޓަށް އެންގުމުގެ 

ކުރަމުންދާ ތަމްސީލު 

ލައަކުން މައްސަ

  ތަނާޒުލުވުން 

ޚަޞްމަުކ ން ތީމަ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ (ހ)  .28

ފައިވާ ފަރާތެއް އެކަށީގެންާވ ަސބަބެއް ނެތި އަިދ ސައިތަމްސީލުކުރުމަށް ހަމަޖައް 
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 މުއްދަތެއްގެ ނޯޓިސް ދިުނމަކާ ނުލަިއ ެއ މައްސަލައަުކްނ އެކަށީގެންވާ

     އަދި މައްސަލައަުކން ތަނާޒުލުާވން ޖެހިއްެޖނަމަ،  .ތަނާޒުލުވެގެން ނުވާނެއެވެ

      އެ މައްސަލައިގެ ައޑުއެހުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ ަމދުވެގެން ރަސްީމ 

ނޯޓިސް ަޚޞްމަށާއި ކޯޓަށް ކުރިން ތަނާޒުލުުވމުގެ  ހުގެދުވަ(ހަތެއް)  7

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްަސލައެއްގައި ތަްމސީލުކުރަމުންާދ ވަކީަލކު މަްއސަލައިްނ  (ށ)  

ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮްށ  3ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ތަނާޒުލުވާނަމަ، މި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

  

 

 

 

 

 

ލައެއްގައި ޚަޞްމަުކ ތަމްީސލުކުރަމުންދާ ވަކީަލުކ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަ  (ނ)

މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވާަނމަ، އެ ޚަޞްމަށް ނުވަތަ އެ ޚަޞްމު ކޯޓުގައި 

ތަމްސީލުކުރުމަށް އަލުްނ އައްޔަުނ ކުރެވޭ ޤާނޫީނ ވަކީލާއި ަމއްސަލައިގެ ފައިުލ 

 މައްސަލައިަގިއ ގައިާވ ފޯމުންނެވެ. ައދި 4ޖަދުވަުލ  ގެ ގަވާއިދު މި ،ހަވާލުކުރަންވާނީ

ސީލީ ލިޔުމެއް ފައިލުގަިއ ފުފައިވާ ގޮތުގެ ތަގައިތަނަށް ކަން ހިނހައިއެ

ްށ ޔަހިމަނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި މައްސަލައިެގ ހުރިހާ ިލޔުންތައް ހަމަ

 ހުރިކަމަށް ތަނާޒުލުވާ ވަކީުލ ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަކީލުން ސުލޫކީ 

  ވުން މިންގަނޑާ ޚިލާފު 
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމަކު ަތމްސީލުކުރުމަށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ  (ހ) 30 .29

 ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، ވަކީުލންގެ ސުލޫކީ މިންގަނާޑ ޚިލާފުވެއްޖެަކމަށް ބެލެވޭނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާެގ  421ގެ ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު އެޅުުމގެ ބާރު ކޯޓަށް  (ހ) ގައި

 ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގައި މައްސަލަ ހިންުގމަށް ޤާނޫނީ ވަީކލަކު ދަތިކުރާނަަމ  (ށ)  

ނުވަތަ މައްސަަލ ަލސްކުރާނަމަ، ނުވަަތ މައްަސލައިގެ އެކިެއކި އިޖުރާއަތުތަްއ 

ުނކުރާނަމަ، ނުވަަތ  ނޑައަޅާ ސުންގަޑިތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަންހިންގުމަށް ކޯޓުން ކަ

ކޯޓުގައި އަދަބާ ޚިލާފު ޢަމަލެްއ ހިންގާަނަމ ނުވަތަ އެކަށީެގންނުވާ ބަްސމަުގ 

ބޭނުންކުރާނަމަ، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާްމ ނަހަމަގޮތުގައި ޭބނުންކުރަމުންދާކަްނ 

ކަނޑައެޅޭ ވަިކ މުއްދަތަކަށް އެ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، 

ގޮތް ެހދުމާއި އެ ވަކީުލ ޙާޟިުރ ނުެވޭވ ވަކީލު އެ މައްސަލައެއްގަިއ ކޯޓަށް 

ބަދަލުކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަަލ ބަލާ ފަނޑިާޔރުންގެ ަމޖިލީހަްށ 
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ވަަނ  45ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތަކާމެދު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެުޅމުެގ އިޚްތިޔާރު މައްސަަލ ބަާލ ފަނޑިޔާރުންެގ 

 މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަކީލުންެގ ސުލޫީކ މިންގަނުޑ ބެުލމުގައި ކޯޓުތަކުްނ  ކޮށްފައިވާބަޔާންމި ގަވާއިދުގައި  (ނ)   

ވާއިދު ނަންބަރު ގަ ފައިވާޅައިއެކަށައަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންިސލުން  ،ޢަމަލުކުރާނީ

2021/R-118 )ުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ސުލޫީކ ގަވާއިދ

 ހަމަތަކަށެވެ.

ވަކީލު ނުވަތަ ޚަޞްމަކު 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް 

 ވަކިކުރުން 

ލަތްތަކުގަިއ ހާފަރާތް އަންނަނިވި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަްނ  (ހ)  .30

  ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ކުރުމުގެ ބާރުވަކިކު

 ؛ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވެގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަްނޖެހުން )1(   

 ؛ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން )2(   

މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ދީފައިނުވާކަމަށް  )3(   

 ؛ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ބުނުން

 ؛ރާތެއް ނުވަތަ ވަކީލު ކެންސަލްކުުރމަށް މުވައްކިުލ އެދުންތަމްސީލުކުރާ ފަ )4(   

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތަށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަކީުލ  (ށ)  

ވަކިކުރި ސަބަބާއެކު މައްސަލައިެގ ަފއިލުގައި އެކަްނ  ،ވަކިކޮށްފިނަމަ

 ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.

  ތިންވަނަ ބައި 

 ހުށަހެޅުން  ކުރުމަށް  އިސްތިއުނާފު 

އިސްތިއުނާފުކުރުން އަދި 

ކުރުމަށް  އިސްތިއުނާފު

އެދި ހުށަހެޅިދާނެ 

 ފަރާތްތައް

ވަަނ  ސައްބީސް ެގ ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .31

ތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯުޓތަކުގެ ޙުކުމްތަކާއި ރަން ފުތީމަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

ކާއި  ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ނިންުމންތައް ިއސްތިއުނާފުކުރަން ނިންމުންތަ

  ަގއިވާ ފޯމުންނެވެ. 1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  މި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ

ގޮތުން ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ުނވަތަ ނިންމުެމްއ  ލެއްގެސޫއު އާންމު (ށ)  

 ،ނަމަވެސް  އި ިހމެނޭ ޚަޞްމުްނނަށެވެ.އެ މައްސަލައެއްގަ ،އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ
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ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުުރ ނުވަތަ ނިްނމުން ނިސްބަތްވާ މައްަސަލއިގެ ޚަޞްމަކަށް 

ެއ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުުރ ނުވަތަ ނިްނމުްނ ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ެއ  ،ނުވިޔަސް

ކުރެވިދާނެ މެއްެގ މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކަށް އެ ނިންުމމެއް ިއްސތިއުނާފުމުނިން

 ،މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކުްނ ޙުކުމެއް ިއސްތިއުނާފުކުރަން އެދޭއިރު ،އެވެ. މިގޮތުން

ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެ ނިންުމމެްއ ހައި އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތްކަން

 އިސްތިއުނާފުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ 

 ނިންމުންތައް 
އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ނިންމުންތައް   .32

 ހިމެނެއެވެ.

 .ޙުކުމްތަކާއި، ކޯޓު އަމުރުތަކާއި، އެނޫންވެްސ ނިްނމުންތައް (ހ)  

 .ވަގުތީ އަމުރު (ށ)  

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 

 އެދި ހުށަހެޅުން 
ިހނދަކު، މަދަީނ ހައި ނުވާ ބަޔާންކޮށްފައިގޮތަކަށް  ނޫނެއްގައި އެހެން ޤާ (ހ)  .33

ފައިވާ ނިންމުމެްއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މައިމައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓަކުން ނިން

އެ ނިންމުމެްއ ނިންމި ތާރީޚުްނ  ،ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ

 (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 30ފެށިގެން ގިނަވެގެން 

 ނަމަވެްސ، އިސްތިއުނާކުރުމަްށ އެދި ހުށަހަޅަީނ  މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ އޮތްމި  (ށ)  

ވަނަ މާއްދާެގ  280ގެ ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 7އެ ނިްނުމމެއް ނިްނމާތާ  އްަނމަ،) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ވަގުތީ އަމުރ2ެ(ހ) ގެ (

 ކުރަންވާނެއެވެ. ވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދި

ަނމަވެސް، ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ގައި އެެހން އޮތްގެ (ށ) މި މާއްދާ )ނ(  

 ފައިވާ މުއްދަތު ަހމަވާއިރު، އެ މައްސަލައެްއ އިސްިތއުނާފު ކުރެވިފައިޅައިކަނޑައަ

ވެގެންނަމަ، އަދި އެަކްނ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރި ނުވަނީ ައމިއްަލ ބާރު ނުފޯރުވޭ 

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، އެ ނިްނމުްނ ނިންމި ތާރީޚުްނ 

މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި އިސްތިއުާނފުކުރުމަށް އެދި (ހައެއް)  6ފެށިގެން 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ހުށަހަޅާ ފޯމު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފޯމެްއ އެދިނުވަތަ އަމުރަކަށް  ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ފޯމު  .34   ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

ފީއެއް ދައްަކން ޖެހޭަކމަށް ކޯޓުން  ޓަކައި ކުރުމަށްހައިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ 

ަދއްކަންވާނެއެވެ. ިމ ފީއަކީ ފީއެއް ޚަޞްމުެގ ފަރާތުން ކޯޓަށް  ފައިވާނަމަ، އެ ޅައިކަނޑައަ

ނަމަވެްސ  ައނބުރާ ގެންދިޔަަނމަވެސް ނުވަަތ މައްސަަލ  ލުކުރިޠިދަޢުވާ ފޯމު ފަހުން ބާ
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 އަނބުރާ ލިބޭނެ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. 

އިތުރު އިސްތިއުނާފުގެ 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުން 
ވަނަ މާއްދާެގ  286ގެ ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .35

ދަށުން އިތުރު އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ މައްސަލައެްއ 

   ކޮށްފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް ކޯޓުން އަންގާތާ  ސްތިއުނާފުއި

ކުރުމަށް ފު (ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް އިްސތިއުނާ 10

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ނަމަެވސް، މިގޮތުން ިއސްތިއުނާފުކުރަނީ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެްނ އޮތް (ށ) 

ެގ ބާވީސްވަނަ ބާުބ ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2021/32ންބަރު ޤާނޫނު ނަ

"ވަގުތީ ފަރުވާއާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރު" ގެ ދަށުން ނެޭރ ވަގުތީ ފަރުވާގެ 

ވާަނމަ، މަްއސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާކަން  އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3 އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަންގާތާ

 އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި  (ނ)  

އެ ހުށަހެޅުުނ މަްއސަލައިގައި ހިމެޭނ  ،ރަޖިސްޓަރީވުމާއެކު ވީ އެްނމެ އަވަހަކަށް

 ޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކޯ

އިސްތިއުނާފު 

މައްސަލައާމެދު 

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ 

ފަރާތުން އެދެވިދާނެ 

 ކަންކަން 

ހުށަހަޅައިފައިވާކަން ނުވަަތ އިސްތިއުނާފުކުރާ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައެއް  (ހ)  .36

މަްއސަލައެްއ ެގ އިސްތިއުނާފުއިތުރު މައްސަލައެްއ ހުށަހަޅައިފައިވަނިކޮށް 

(ވިހި)  20ންގާތާ ށަހަޅައިފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކޯޓުން އަހު

ެގ ) މަދަީނ އިޖުާރއަތުގެ ޤާނޫނު( 2021/32ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 

އިްސތިއުނާފު ރައްދުވާ ވަަނ މާއްދާގައިވާ ކަންަކމުެގ ތެރެއިން ކަމަކަްށ  287

 .އެދެވިދާނެއެވެ ފަރާތަށް ކޯޓުގައި

ދަށުން ހުށަހެޭޅ ހުށަހެުޅމަކާމެދު ކޯޓުން ވަކިގޮތެްއ (ހ) ެގ  މި މާއްދާގެ (ނ)  

ކަނޑައެޅެންދެން ިއސްތިއުނާފުގެ މަްއސަަލ ކުރިޔަށް ނުގެންގޮްސ 

(ވިހި) ދުވަހުެގ  20ފަސްކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ފަސްކުރެވޭނީ، ގިނަވެގެން 

 މުއްދަތަށެވެ.

ހެޅޭ މައްސަލައެްއ ބެލުމަްށ ނިންމައިފިަނމަ، ކޯޓުގެ ައމިއްަލ އިސްވެދިޔަ ގޮތަށް ހުށަ (ރ)  

އިސްނެގުމުގެ މަތިން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަްށ 

 (ވިހި) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 20މަދުވެގެން 
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ވަނަ މާއްާދ  283ގެ ) ރާއަތުގެ ޤާނޫނުމަދަނީ އިޖު( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .37 މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް 

(ތިރީސް)  30ޓަކައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް 284އާއި 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ، މައްސަލަ ނިްނިމ  7ދުވަހުގެ މުއްދަތާއި 

ރަްސީމ ދުވަހާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަވަާމ ދުވަހާއި އެ ދެމެދަށް އަންނަ 

 ،(ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ  6ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. އަދި 

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން، އަދި މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާިއ 

 ނުހިަމނައެވެ. ސް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަ

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ ރަސްމީ ބަންުދ  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ށ)  

ވިދިގެްނ އަންނަ ރަސްީމ  ،ދުވަހެއްނަމަ، މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސްކަމުގައި ބަލާނީ

 ދުވަހެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ 

މައްސަލަތަކާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ން ގޮތަކަށް އެހެ ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި  ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގައި (ހ)  .38

ފައިނުވާނަމަ، އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި ހުަށހަޅާ މަްއސަލަތަްއ ބަޔާންކޮށްފައި 

އެވެ. މައްސަލައިެގ ރކޯޓަށް ބަލައިގަތުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ރަިޖސްޓްރާ

މައްސަލަ ހުށަެހިޅ  ،ިނންާމ ގޮތެއް ރއިސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމާމެދު ރަޖިސްޓްރާ

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި  14ނަވެގެން ތާރީޚުން ފެށިގެން ގި

 ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ިހނދަކު، އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލައެްއ ހައި ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަާނޅާ (ށ)  

 ގޮތެއް ނިްނމާނީ، ައޑުއެހުމަާކ ނުލައެވެ. ރބަލައިގަތުމާ ބެހޭގޮތުން ރަޖިސްޓްރާ

ގެ ރރަޖިސްޓްރާ

ނިންމުމެއް އަލުން ބަލަން 

 އެދި ހުށަހެޅުން 

 ހައިކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަާޅ މައްަސލައެއް ބަލައިނުަގތުމަށް  (ހ)  .39

ނިންމައިފިނަަމ، އެ ނިްނމުމެްއ ނިންާމ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ  ރރަޖިސްޓްރާ

އެދި ެއ ުމރާޖަޢާކޮށްދިނުން އަލުން (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުްނ  14

ކުރާ ފަރާތަށް ފުކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ހުށަހެުޅމުގެ ޙައްޤު ިއސްތިއުނާ

ރާގެ ނިންމުން އަލުްނ މުރާޖަޢާ ކުުރމަށް އެދި ހުށަހަޅާީނ ލިބިގެންވެއެވެ. ރަޖިސްޓް

 ފައިވާ ފޯުމންނެވެ.ޅައިހައިކޯޓުން އެކަމަށް ކަނޑައަ

 ،މުން އަުލން ބެލުމުގައި އަާސސެއްކަުމގައި ބަލަންވާނީގެ ނިންރރަޖިސްޓްރާ )ށ(  

 ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންުމން ބިނާކުރި ޤާނޫނީ ައސާސްތަކެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބައި 
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 ގެންދިއުން  ކުރިޔަށް ޝަރީޢަތް 

މައްސަލަ 

މާއި ޖަވާބު ރަޖިސްޓރީވު

 ހުށަހެޅުން 

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7 އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ަރޖިސްޓަރީވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ހ)  .40

 ކުރަންވާނެއެވެ.ހައިކޯޓުން  ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން 

ކަން މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ އެްނމެހައި ފަރާތްތަކަށް  ންމައްސަލަ ބަލައިގަ )1(   

 ލިޔުމުން އެންގުން؛ 

ދަޢުވާއަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަްށ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް  )2(   

 އެންގުން؛ 

ގައި ޓުމައްސަލަ ކޯޓުގައި ރަިޖސްޓަރީ ވެފައިވާކަން ކޯޓުގެ ވެބްސައި )3(   

 ކުރުން.ޢުޝާއި

ވަގުތީ އަމުރާއި އެހެނިހެން އަމުރުތަކުގެ އިސްތިއުނާފުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ  (ށ)  

 މަށް އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާއަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނު

(ސާދަ)  14ޓަކައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް މަދުވެގެން 

ތެއް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ. ވަގުތީ އަމުރާއި އެހެނިހެން އަމުރުތަކުެގ ޞަދުވަހުގެ ފުރު

(ފަހެއް)  5މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިއުނާފީ ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް މަދުވެގެން 

 ން ދޭންވާނެއެވެ. ދުވަސް ލިޔުމަކު

 ފައިވާ ފޯމުްނނެވެ.ޅައިއެކަމަްށ ކަނޑައަ ،ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާނީ (ނ)  

ޖަވާބު  ގެފުއިސްތިއުނާ

 ނުވުން  ހުށަހަޅައިފައި
ނުވަތަ އެކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގައި  ،އިސްތިއުނާފުގެ ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުން  .41

ތަ ފަރާތްތަކުން އިސްތިއުނާފުގެ ޖަވާބު ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން ނުވަ

 ައންނަނިވި ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް ކޯޓުްނ ކަންކުރަންވާނެއެވެ. ،ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ

އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ތާރީޚު މައްސަލައިގައި ހިމެޭނ  (ހ)  

 ފަރާތްތަކަށް އެންގުން؛ ނުވަތަ

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ކަނޑަައޅާނަމަ، އިބްތިދާއީ އަުޑއެހުމެއް ބާއްވާެނ  (ށ)  

 މައްސަލައިގައި ިހމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން. ،ތާރީޚެއް

 މައްސަލައިގެ 

 ދަޢުވާލިބޭ  ލިޔެކިޔުންތައް 

 ހަވާލުކުރުން  ފަރާތާ

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ، ލަ ބަާލ ފަނޑިޔާރަށް މައްސަލައިެގ ފައިލު ލިބުމުންމައްސަ (ހ)  .42

ވަަނ ބާބު (ކޯޓުެގ  34ެގ ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( 2021/32

ލިޔެކިޔުންތައް) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން، ެއ މަްއސަލައިގަިއ 

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢުވާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ރައްދުކުރާނެ ގޮތެއް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R/2022-101ނަންބަރު:  ގަވާއިދު              143 އަދަދު:             51 ވޮލިއުމް: 

24 

ރީ ސެކްޝަނުްނ ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ. އެއަށްފަހު، ކަނޑައެުޅުނ ފަނޑިޔާރުގެ އިދާ

އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް، ވީާހ އަވަހަކަށް ދަޢުވާ ފޯމާިއ ެއ ފޯމާއެކުަގއި ހުށަހަޅައިފައިާވ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް  101ޤާނޫނުގެ އެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި 

 ނެއެވެ.ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދުކުރަންވާ

މޮބައިްލ ފޯނު ނަންބަރެްއ ނުވަތަ ެއނޫންވެސް އެހެްނ  ނެދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ގުޅޭ (ށ)  

އެއް އެނގެން އޮތްަނމަ، ކޯޓުްނ އެ ފަރާތަކަށް ފޮނުވާ ޓެކްސްްޓ ޢާއިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީ

މެސެޖަކުްނ ނުވަތަ ފޯނުން ގުޅައިގެން އެ ފަރާތެއް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް ދަޢުވާ ފޯމާއި 

 ތައް ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ކޯޓުން އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. ލިޔުން

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުްނ  (ނ)  

ޓެކްސްޓް މެސެޖެއް ފޮނުވާަނމަ، އެ މެެސޖުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކޯޑެްއ 

ަވސީލަތް ހުރިަނމަ އެކަްނ ެއގޮތަށް އިންތިޒާުމ ނުވަތަ ވެބް ލިންކެްއ ފޮނުވުމުގެ 

ން، ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ފޯނުން ނުވަަތ ތީމަ ގޮތުގެކުރަންވާނެއެވެ. މި 

އަކުން ކޯޓުން އަންާގ އެންގުަމކީ ނުވަަތ ފޮނުާވ ޢާއެނޫންވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީ

ތަށް ރައްދުކުރާ އަންގަިއ އަތުން އަޙާިޟރުވުމަްށ މުެގ ައމުރަކީ ކޯޓަށް ޙާޟިރުވު

އަމުރަާކ އެއްފަދައިން ޤާނޫނީ ބާުރ ޙާިޟރުވުމުެގ އެންގުމަކާ ނުވަތަ ކޯޓަށް 

 އެންގުމެއް ނުވަަތ އަމުރެކެވެ.ލިބިގެންވާ، އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ 

ޓަކައި ހައިކޯޓުގައި، ކޯޓުގެ ނަމުގަިއ  މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭުނމަށް (ރ)  

ނަންބަރެއް ނުވަތަ ނަންބަރުތަކެްއ ފޯުނ ވާ މޯބައިލް ކޮށްފައިރަޖިސްޓަރީ

ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ކޯޓުގެ މޮބައިްލ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި ޯކޓާ ގުޅޭނެ އެހެްނ 

ކޮށް ފެންނަްނ ާއންމުކޯޓުގެ ވެްބސައިޓުގައި  ،ތަކުގެ މަޢުލޫމާތުޢާޒަރީއިލެކްޓްރޯނިކް 

 ޝާޢިއުކުރާނެއެވެ. 

ޓަކައި އިސްތިއުނާފުެގ  އަންނަނިވި ކަންަކމާމެދު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް  )(ހ  .43 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

 މަރުޙަލާގައި އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިދާނެއެވެ.  

މައްސަލައިގައި ހިެމނޭ ޚަޞްމުން އެދިގެން އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަަލ  )1(   

 ؛ގެންދިޔުމަށްކުރިޔަށްއަވަހަށް 

ޓަކައި، އެ މައްސަލައިގަިއ ޚުޞޫމަތް  ްށ ފަސޭހަކުރުމަށްމައްސަަލ ހިންގުމަ )2(   

އުފެދިފައިވާ ނުކާތަކަކީ ކޮބައިކަން ނުވަތަ ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނަޑއަޅަންޖެޭހ 
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 ؛މައިގަނޑު ކަންަކމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށް

ގެންދެވޭެނ ގޮތަކާ މެދުގަިއ  ކުރިޔަށްއަވަސް ގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތް  )3(   

 ވަރާކޮށް ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް.ޚަޞްމުންނާ މަޝް

ން މަޢުލޫމާުތ ތީމަ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ )2(ގެ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

ސާފުކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްތިއުނާފީ 

ންަކމަީކ ނުކުތާތަކަށް ބިނާކޮށް، ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަްނޖެހޭ މަިއގަނޑު ކަ

ކޮބައިކަން ހައިކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ަހއިކޯޓުން ގޮތެއް 

ކަނޑައަޅަންޖެޭހ މައިގަނޑު ކަންކަން ކަނޑައަޅަންވާީނ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ދަޢުވާ 

ފޯމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުރިހާ މައިގަނުޑ ނުކުތާތަކަށް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައެޭޅެނ 

 ކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިމުން ބޭރުނުވާެނ ގޮތަށް، އަދި ދަޢުވާ

ގޮތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިތުރު އިސްތިއުނާފެއް ިއސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުން 

ކޯޓުން ނިްނމަްނޖެހޭ ކަންކަްނ ކަނޑައަަޅންެޖހޭނީ އިސްތިއުނާުފ  ،ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ

ުދ ނުވަތަ އިތުުރ އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ވެްސ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ރައް

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.  

 މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބާއްާވ އަޑުއެުހމުގައި، މަްއސަލައިގައި ިހމެޭނ މި (ނ)  

ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލައަާކ ގުޅިގެްނ ފާހަގަކުރަން ބޭުނންވާ ނުކުތާތަްއ 

ތިއުނާފާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅަންޖެހޭެނ ތު ދިނުމަށްފަހު، އިސްޞަފާހަގަކުރުމަށް ފުރު

ދަދާއި ވަގުތުދޭނެ މިންވަުރ ކޯޓަްށ އަލިޔުންތަކާއި ބާއްވަންޖެހޭެނ އަޑުއެހުންތަކުެގ 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

     ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަޑުއެހުމުގައި ނިންޭމ ނިންމުންތަކަކީ (ރ)  

 ކުން ޢަމަލުކުރުން ލާިޒމު ނިްނުމންތަކެކެވެ.އެ މައްސަލައިގަިއ ހިމެޭނ ފަރާތްތަ

އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާއި އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިެގ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އެްއ  (ބ)  

ގެންދިއުމުގެ ިއޚްތިޔާރު މައްސަަލ  ކުރިޔަށްދުވަހެއްގައި ބޭއްވޭ އެއް މަޖިީލހެއްގައި 

 ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ ަމޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވާޤިޢާއާއި ހެއްކަށް  އުއަ

 ރިޢާޔަތްކުރުން 
ާވޤިޢާއެއް ނުވަތަ ހެއްކަކަށް  އު އްސަލައަކާ ގުޅިގެްނ އެއްވެސް އައިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މަ  .44

 ލަތްތަކުގައެވެ.ހާކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ ހަމައެކަނި އަންނަނިިވ 

 .ޅައިފައިވުންވަޤިޢާއެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ލިބުމުން ވަގުތުން ހުށަހަ އައު (ހ)  
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        ވީނަމަވެސް ކޯޓަްށ  އެންމެ ފަރުވާތެރިކަމާ އެކުގައި ަމސައްކަތްކޮށްފައި (ށ)  

 .އެ ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ހުށަހެޅިފައި ނުވުން

އެ ވާޤިޢާތަކާއި ހެއްކަކީ މައްސަލައިެގ ނިންުމމަށް އޭެގ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ބޮުޑ  (ނ)  

  ނުވަތަ ހެއްކެއް ކަމުގައިވުން.ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ވާޤިޢާއެއް

އިސްތިއުނާފުގެ ގިނަ 

މައްސަލަތަކެއް އެކުގައި 

 ހިންގުން 

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އިސްތިއުނާފުގެ ޤަޟިއްޔާތައް ހިންގާނީ އަިދ  (ހ)  .45

އެއް ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ މަޖިލީހަުކން، އެކުގައެވެ. އަދި  ،އަޑުއެހުންތައް ބާއްވާނީ

ކޯޓުން ިނންާމ އެއް ނިންުމމެއްެގ  ،ހިންޭގ ޤަޟިއްޔާތައް ނިންމާނީ މިގޮތަށް އެކުގައި

 ތެރޭގައެވެ.

ފައިވާ އެއް ނިްނމުމަކުްނ ނުވަތަ ދަށު ކޯޓަކުން މައިކުން ނިންޓްރައިބިއުނަލަ )1(   

ފައިވާ އެއް ޤަޟިއްޔާއަކުން އުފެދޭ އެންމެހަިއ ިއސްތިއުނާފު މައިނިން

 މައްސަލަތައް؛

ފައިވާ ނުވަަތ އެއްބާވަތެއްގެ ވާޤިޢާތަކެއްގެ މައްޗަްށ ގައިހިނއެކުގައި  )2(   

ފައިވާ މައިބިނާކޮށް ދަށު ކޯޓުން ނުވަަތ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިން 

މައްސަލަތަކުގައި ހިމެޭނ ހައިކޯޓުން ނިންަމންޖެހޭ ޤާނޫީނ ނުކުތާއަކީ ނުވަތަ 

ނުކުތާތަކަކީ އެއް ނުކުތާއެއް ނުވަތަ އެްއ ނުކުތާތަކެއް ކަމުގައިވާ 

 އްސަލަތައް.މަ

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ގުޅުންހުރި ޤަޟިއްޔާތައް ބަލާނޭ ތަރުތީބު   .46 ޤަޟިއްޔާތައް ގުޅުންހުރި 

 ކަނޑައެޅުމުެގ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

އިސްތިއުނާފުގެ 

އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމާއި 

 މައްސަލަ ނިންމުން 

ތަރުގައި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފު ޤަޟިއްޔާގެ ދަ މައްސަލަތައްކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ  (ހ)  .47

ރަޖިސްޓަރީވާ ތަރުތީބުން، އެ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީސްަތްއ 

ލައި، އެ މަޖީލސްތަކުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފަނޑިޔާރުްނ ވައިއެކުލަ

ނޫނުއަސާސީގަިއ އައްޔަނުކުރާނީ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުްނ ހަމަަހމަވާނެ ުއސޫލަކުންނެވެ. ޤާ

ފައިނުވާނަމަ، ކޯޓުެގ ޅައިގޮތަކަށް ކަނޑައަ  ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަަތ ކޯޓުން އެހެން 

(ތިނެއް) ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް  3މަދުވެގެން  ،އަޑުއެހުންތައް ބާއްވަންވާނީ

އެކުލެވޭ މަޖިލީހަުކންނެވެ. ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ނިްނމަންވާީނ މައްސަލަ ބަާލ 

 ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.ފަނޑިޔާރުން

ބޫލުކުރެވޭ ަމގްބޫލު ސަބަބެއް ގަހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ށ)  
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ނެތްނަމަ، ިއސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލައިެގ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުެއހުން ިނމުނުކަމަްށ 

އި (ދޭއް) މަްސދުވަހުގެ ތެރޭގަ 2ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ 

 އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ،ެއކަން ލަސްނުކޮށް ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކު މަރުވެއްޖެަނމަ (ހ)  .48 މަރުވުން ޚަޞްމަކު 

އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ  މަްއސަލައިގައި ިހމެޭނ ެއހެން ޚަޞްމުންެގ 

 ން ލިޔުމުން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  ފަރާތު

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ  7ޚަޞްމަކު މަރުވެއްޖެކަްނ ކޯޓަށް އެނޭގ ދުވަހުން ފެށިގެން  (ށ)  

ލިކަން ައންގާ ިލޔުން މައްސަލައިެގ ޑައިމެދުކަނތެރޭގައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް 

 . އެވެކުާރ ފަރާތްތަކަށް ކޯޓުން ފޮނުވަންވާނެ ސީލުޚަޞްމުން ތަމް

ފައިވަނިކޮށް، ަޑއިލައިމެދުކަނމާއްދާގެ  (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މައްސަލަ  މި (ނ)  

ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެ މަްއަސލަ ކޯޓުން ނިންާމ 

(ހަތެއް) ދުވަހުެގ ތެރޭގައި ެއކަން ހައިކޯޓަްށ  7ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އަންގަންވާނެއެވެ.   

ސްތިއުނާފުކުރުމުން އި

ކުރުން ތަންފީޛު ޙުކުމް 

 ފަސްނުވުން 

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެްއގެ ނިންުމމެްއ  (ހ)  .49

ސް، އެ ިނންމުމެއްގެ ޤާނޫީނ ވިޔަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގައި

ރަތަމަ މަރުޙަލާެގ ފު ނެއެވެ. ވާއް ނުހެނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަ

 ނިްނމުން ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރަްނ ކޯޓެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގެ

ޚަޞްމަކު އެދޭނަމަ،  ތަންފީޛުކުރުން ފަސްކުރުމަށް، އެކަމަށް އެދޭ ޚަޞްމު އެކަމަށް 

 ފައިވާ ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ޅައިހައިކޯޓުން ކަނޑައަ

ފަދަ ހުށަހެުޅމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ކޯޓަްށ  އިވާމި މާއްދާގެ (ހ) ގަ (ށ)  

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓުން ގޮތެްއ  7ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެްނ 

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

 ދެއްކުން ޚަރަދު

 އެންގުން  ފަސްކުރުމަށް 

ަލ ހައިކޯޓުން ނިންމަންދެްނ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެަނމަ، އެ މައްސަ  .50

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ހައިކޯަޓށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނުވަތަ އަމުރު  ޙުކުމް

 ދޫކުރުން 

މީހަކީ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވިަނމަވެސް، ޙުކުމުގައި ުނވަތަ އަމުރުގައިާވ  އެ   .51

މީހަުކ  ޤަކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އެމީހެއްގެ ޙައް ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ

ވެްސ  ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ައމުރުގެ ކޮޕީއެއް ކޮންމެ ަވގުތެއްގައި ،އެދިއްޖެނަމަ
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 ރައްދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ 

 ރިޕޯޓު ދޫކުރުން 

ނިންމިގޮްތ (ފުލް ޖަްޖމަންޓް) މައްސަލައިގެ ޙުުކމްކުރާ ދުވަހު ޝަރީޢަތް  (ހ)  .52

      ޚަޞްމުންނަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ނިންިމ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  14

މެއިްލ -ތަ އީޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ނުވަ (ށ)  

 ،މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދެންވާނީ

 ފައިވާ ފޯމުންނެވެ.ޅައިއެ ކޯޓަކުން އެކަމަށް ކަނޑައަ 

ން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކުން ނޫންގޮތަކަށް ތީމަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ (ނ)  

އެކަމަްށ  ،ކޯޓުން ެއ ލިޔުން ދޫކުރާނީ ،ޓަށް އެދޭނަމަޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯ

 ފައިވާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.ޅައިކޯޓުން ކަނޑައަ

 ފަސްވަނަ ބައި 

 ކުރުމަށް އެދުން  ނިހާއީ ޙުކުމް މުރާޖަޢާ 

ނިހާއީ ޙުކުމެއް އަލުން 

  ކުރުން މުރާޖަޢާ

 ން ނުވަތަ ނިުމމުގެ ސަބަބުއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އެންމެހަިއ މަރުޙަލާއެއް  (ހ)  .53

ފައިވުމުގެ ސަބަބުން، ތު ބަންދުވެޞައިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް އެންމެހައި ފުރު

ކުރުމުގައި ޢަމަުލ މުރާޖަާޢ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުްމ ނިހާއީ ވެފައިވާ މައްސަލަތައް 

      ގެ ) މަދަނީ ިއޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ކުރާނީ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. (ހަތާވީސް) ވަނަ ބާބު 27

ކޮށްދިނުމަށް ުމާރޖަޢާ ފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ިނހާއި ޙުކުްމ އަލުން ލައިހައިކޯޓުން ބަ (ށ)  

އެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާމެދު އެ މަްއސަލައެއް ހުށަހެޅޭާތ 

ތެއް ނިންމަންވާެނއެވެ. އަދި ކޯޓުން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރާރ ގޮ(ހަތެއް)  7

 ނިންމާ ގޮތް ެއ މައްސަލައެްއ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުްނ އަންގަްނވާނެއެވެ. 

 ހަ ވަނަ ބައި 

 ހުށަހެޅުމާއި ފޮނުވުން ލިޔެކިޔުން 

މުކޮށްފައިވާ ންއާއެކަމަށްޓަކައި ކޯޓުން  ،ތައް ހުށަހަޅަންވާނީކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން (ހ)  .54ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ 
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 ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.  ލިޔުންތައް 

އް ފުރިހަަމވާ ގޮތަށް ނުވަަތ ޠެވަިކ ޝަރު ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޮންަނންވާނީ (ށ)  

މަދަނީ ( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ވަރުކޮށްފައި ކަމަށްތެދުކަމަށް ކަށަ

މަ، ެއ ލިޔުެމްއ ގައި ނުވަތަ ިމ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަ) އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު

 ފުރިހަމަވާ ގޮތަށެވެ. ޠުެއ ޝަރު ،އޮންނަންވާނީ

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ފޯމާއެކު ވަިކ ލިޔުންތަކެއް ހުަށހަޅަންޖެޭހ ކަމަްށ  (ނ)  

      ގައި ނުވަތަ ) މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 މުކޮށްފައިވާ ފޯމެއްގައިއާންގަވާއިދުގެ ދަށުން  ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ މި ގަވާއިދުގައި

  ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 
އަނެްއ  ،އެ އެންގުން ،ކޯޓުން ޚަޞްމަކަށް އެއްވެސް އެންގުމެއް އަންގާނަމަ (ރ) 

 ޚަޞްމަށް ކޮޕީ ކުރަންވާނެއެވެ.

 
ދީފައިވާ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަަތ  ވަކި ކަމެްއ ކުރުމަށް ކޯޓުްނ ޚަޞްމަކަށް (ބ) 

ނުަވަތ  އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަމަުކ އެއްވެސް ޚަޞްމަުކ ކޯޓަށް ސިޓީއެއް، 

ލިުޔމެއް ނުވަތަ ނޯޓިސްއެްއ ފޮނުވާނަމަ، ެއ އެއްޗެއްގެ ކޮީޕ ނުވަތަ  އް، ލެއީމެއި

 އަނެއް ޚަޞްމަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

 
ޢަތާބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެއްެވސް އިދާރާއަކަްށ ކޯޓުން މައްސަލައެއްެގ ޝަރި (ޅ) 

ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ކަމެްއ އޮޅުންފިލުވަން ސިޓީއެއް ނުވަަތ 

 ލިޔުމެއް ފޮނުވާނަމަ، އެކަން ެއ މައްސަލައިެގ ދެ ޚަޞްމުންނަށް ައންގަންވާނެއެވެ.

 
އެްއ  ، އޮްތ ނަމަެވސް،  (ޅ) ގަިއ އެހެންއާއި ، (ބ)އާއި މި މާއްދާގެ (ރ) (ކ) 

ގައި ނެޭރ ވަގުތީ ައމުރުތަކާއި، އެފަދަ ވަގުތީ އަމުރުތަްއ ޙާޟިރުޚަޞްމުގެ ޣައިރު 

ނެރެދިނުން އެދޭކަން، ނުވަތަ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާަގއި ވަކިބާވަތެއްގެ 

އަމުރަކަށް އެދޭކަން ނުވަތަ އެފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރޭކަްނ ނުވަތަ މީހެއްެގ 

ލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ތަކެތި އޮޅުންފިލުވަން ފޮނުވާ އަމުރުތަކާއި ލިޔުންތައް އަނެްއ މި

 ންގާނެއެވެ.ނާޚަޞްމަކަށް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ކޯޓުން މައްސަލަތަކާބެހޭ ލިޔެކިޔުން ޚަޞްމުންނަށް ރައްދުކުރާނީ  .55 ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރުން 

ތިރީސްވަނަ ބާބުގެ ދެވަނަ ބައިގައި އަދި ގެ ސައުރަ) އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު މަދަނީ( 2021/32

 މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
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a 
 (ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓު ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލެޓަރހެޑު)

  

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 

  މު މު ފޯ ފޯ   އެދި ހުށަހަޅާ އެދި ހުށަހަޅާ 

 

 ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  އެދޭ މައްސަލައިގެ  ފުކުރުމަށްއިސްތިއުނާ   ފަރާތް އަދި އެދޭ  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ފުރަތަމަ ބައި: 

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ލިޔެލިޔުން  ލާއި މައްސަލައިގެ ފައި

މައްސަލައިގެ 

އަޑުއެހުންތަކުގެ އޯޑިއޯ 

ވީޑިއޯ ރެކޯޑިން 

ބެލެހެއްޓުމާއި 

 .އަރުޝީފުކުރުން 

ތެރިކޮށް ކައުކުގެ އޯޑިއޯ/ވީޑިޯއ ރިކޯިޑންގ ރައްކޮންމެ މައްސަލައެއްެގ އަޑުއެުހންތަ (ހ)  .56

ކޯޓުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ މައްސަލައެއް ނިމުުމން އެ މައްސަލައެއްެގ 

ޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ތައް އަރުޝީފުކުރުމަށްރިކޯޑިންގ

 ކުރަންވާނެއެވެ.ތެރިކަމާއެކު ހަާވލު ކައުއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އެ ރެކޯޑިންތައް ރައް

ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް  ބާޠިލު 

 .އެދުން
 އެ  ،ބާޠިލު ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ލިޔުމެްއ ހޯދުމަށް އެއްވެްސ ފަރާތަކުން އެދިއްޖެނަމަ  .57

ފައިވާކަން ކޮށްިލޔުމެއް ބާޠިލު ލިޔުމެއް ކޯޓުން ދޫކުރަންވާނީ، މިވެނި ތާރީޚެއްގައި އެ

 އި ކޯޓުގެ ަކމާބެހޭ މުވަްއޒަފެއް ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.ބަޔާންކޮށް ކޯޓުގެ ތައްގަނޑެއް ޖަހަ

 އަށްވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ޚަޞްމު

ބޭރަށް  ން ވަކީލު ރަށު

ކުރިން  ދިއުމުގެ 

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންކަން 

ނުކޮށްފައި އްޔައަކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިެމނޭ ތަްމސީުލ ކުރާެނ ފަރާތެއް   .58

ނުވާ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ ތަމްީސލުކުރާ ފަރާތެއް، ކޯޓުެގ ހުއްދަ ިލޔުމުން ލިުބމަށްފަހު މެނުީވ 

 ރަށުން ބޭރަށް ފުރައިގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

  ފެށުން
 ވަަނ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 16ޖޫްނ  2022  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  .59

 1ޖަދުވަލު 
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 ތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް:ފަރާ އިސްތިއުނާފުކުރާ . 1

  ޢާއްމުނަން:         ފުރިހަމަނަން:

 

  ނަންބަރު: ނުގުޅޭނެ ފޯ                     ނަންބަރު: ކާޑު ދ.ރ.އ.       މުރު:އު

 

 ، އެޕާޓްމަންޓް: ފަންގިފިލާވަނަ                                ނަން: ގޭގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 

  އަތޮޅާއި ަރށް:                                  މަގު: 

 

 ، އެޕާޓްމަންޓް:ފަންގިފިލާވަނަ                              ގޭގެ ނަން:  މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 

 ރަށް: އަތޮޅާއި                  މަގު: 

 

 ، އެޕާޓްމަންޓް: ފަންގިފިލާވަނަ                        ގޭގެ ނަން:  އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

 

 ދިރިއުޅޭބައި:

 

 އަތޮޅާއި ރަށް:        މަގު:

 

 އީމެއިލް: 

  ނުވަތަ ފަރާތްތައް:ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައިގެ . 2

 : ންމުނަ އާން                                        ފުރިހަމަނަން: 

 

 ، އެޕާޓްމަންޓް: ފަންގިފިލާވަނަ              ގޭގެ ނަން:  ދާއިމީ އެޑްރެސް:

 

 އަތޮޅާއި ރަށް:       މަގު:  

 

 ، އެޕާޓްމަންޓް: ފަންގިފިލާވަނަ     ގޭގެ ނަން:   މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 

 ރަށް: އަތޮޅާއި       މަގު:   

 

 ، އެޕާޓްމަންޓް: ފަންގިފިލާވަނަ             ގޭގެ ނަން:  އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:
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 ދިރިއުޅޭބައި:  

 

 އަތޮޅާއި ރަށް:       މަގު: 

 

 އީމެއިލް: 

 

 މަޢުލޫމާތު: މީހެއްގެ  ކުރާނަމަ، އެ ނު އްޔަ އަ  ރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހާޒި ޝަރީޢަތަށް  .3

 : ން މުނައާން         ފުރިހަމަނަން:

 

 ނަންބަރު:  ނުގުޅޭނެ ފޯ       ނަންބަރު:  ކާޑު ދ.ރ.އ

 

 ، އެޕާޓްމަންޓް: ފަންގިފިލާވަނަ              ގޭގެ ނަން: މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

 

 އަތޮޅާއި ރަށް:       މަގު: 

 

 ންޓް: ، އެޕާޓްމަފަންގިފިލާވަނަ       ނަން:ގޭގެ  އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް:

 އަތޮޅާއި ރަށް:       މަގު:

 އީމެއިލް: 

 ފުސީލު ގެ ތަ ލައި މައްސަ  އެދޭ  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް  ދެވަނަ ބައި:

 ނިމިފައިވާ މައްސަލަ: . ކުރިން 4

 :މަޢުލޫމާތު މުގެނިންމުޓްރައިބިއުނަލްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު ނުވަތަ  ނުވަތަ ގެމަރުޙަލާގެ ކޯޓު ފުރަަތމަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ

 ހުށަހެޅި ތާރީޚު:       ނަންބަރު: 

 ނިމުނު ތާރީޚު: 

 

 ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ: .5
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 އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފައިވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތައް:. 6

  ފައިކޮށްރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ އެޓޭޗް އިތު ި       ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ނުކުތާތަކުގެ ތަފުސީލު ކަމަށް ފެންނަ  ލަކާ ޚިލާފަށް ސޫ ވަނީ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އު އި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިމިފަ . 7
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: ( ކުރިން ނިމިފައިވާ މައްސަލައިގެ  ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް ބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާސާ ދަޢުވާ  . އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ 8

 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަން ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ):ންކޮށް ނުންވާނަމަ، އެކަން ބަޔާ މުރެއް ނެރެން ބޭ އަ ފަރާތުން އެދޭގޮތް (ވަގުތީ އިސްތިއުނާފުކުރާ . 9

 

 

 

 

 

 

 

 :އިޤްރާރު . 10

 

 ކަމަްށ އިޤްާރރުވަމެވެ. ތުޢުލޫމާ ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ެތދު މަ މުފޯ މި

 …………………………………………………:ނަންފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

 …………………………………………………:ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި މައްސަލަ 
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 ހަމައެކަނި ހައިކޯޓުގެ ބޭނުމަށް 

 

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:.............. •

 :.................ޚުހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ތާރީ •

 :.................ޚުތާރީ ރިރީ ކުޓަރަޖިސް •

 :........................ޚުނިމުނު ތާރީ •

 

  ުވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  34ދުގެ އިވާގަހައިކޯޓ

ދަށުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 

 (ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ) ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ. 300/-

 ފައިސާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި މަޤާމު: •

 :ޚުތާރީ •

 

 

 :ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 

 އެ، ފައިވާ ތަންތަނުގައި އެ ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމަޅާއިކަނޑައަފޯމުގައިވާ އެކި ބޭނުންތަކަށް  މި -1

ވާލާދީ، އެ ނަންބަރެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ިއތުރު ގަނޑުގައި ލިޔެ، ނުވަތަ މި ފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ ހަނަންބަރަކާ 

 ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތީމަ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ

 

 ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެއްފޯމު ބަލަ މި ،ގައި ފުރިހަމަ ުކރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަފޯމު މި -2

 

ނީ ފުރިހަމަކުރާއިރު، އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދޭ ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫ  ވަނަ ނަންބަރު 6ފޯމުގެ  މި -3

އުސޫލަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ފެންނަ ނުކުތާތައް ލިޔަންވާނީ ވަކި ނުކުތާތަކަކަށް ބަހައި، ޚިލާފުވާ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ އުސޫލު 

އި ބަޔާންކުރުމާއެކު، ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާއިރު އެ ނުކުތާތަކުގައިވާ ކަންކަމަށް ހަވާލާދޭން ފަސޭހަވާގޮތަށް ނުކުތާތަކުގަ

 ރު ޖަހައިގެންނެވެ. ނަންބަ

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް މިއި ބަޔާންކޮށްފޯމުގަ މި -4



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި           R/2022-101ނަންބަރު:  ގަވާއިދު              143 އަދަދު:             51 ވޮލިއުމް: 

36 

 

ޤާނޫނީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް، އަދި  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭފަރުދަުކ ނަމަ އެފަރާތުެގ   ުހށަހަޅަނީއެދި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް -5

  ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ސެޓްފިކެޓް އޮފްޝަޚްޞެއްނަމަ 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރާ ނަމަ، ނުއްޔައަރުވާނެ މީހަކު ހާޒިފައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަަތށް ބަޔާންކޮށްވަނަ ނަންބަރުގައި  3ފޯމުެގ  މި -6

އަދި ދަޢުވާ ނުވަތަ   ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ހައިކޯޓުގެ މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ލިޔުމެއް މި

މެއް ޔުރަސްމީ ލި ،ގޭނެނަފރާތުން ފޮނުވާ ީމހެއްގެ ނަމާއި ހައިސިއްޔަތު އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ބައެއްގެ  ދިވެހިބަހުން ނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ، އެ އެއްވެސް ލިޔުމެއްވިޔަސް ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ -7

ބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ގަ ލިޔުމެއްގެ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ނުވަތަ ކޯޓުން  ނުވަތަ އެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ، ފޯމާއެކު ޞަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ގަނުވަތަ ކޯޓުން 
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______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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 2ޖަދުވަލު 

ގަޟިއްޔާ  

 ނަންބަރު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،   

` 
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 (ފޯމުގެ ފުަރތަމަ ބައި)

 ތަދައްޚުލްވުން 

 

 
 

   ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހައިސިއްޔަތު

 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި  ☐

 ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ދަޢުވާލިބޭ  ☐

 

 ލަޙަތު ޞް ހިނގަމުންދާ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުގެ މަ 

 

 

 ތަދައްޚުލްވުމަށް އެދޭ ސަބަބު 

 

 

 ގޮތް  އެދޭ ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތުން 

 

 

 

 

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު | ތީމުގެ | އާބުރުޒު ހިނގުން | މާެލ | ދިވެހިރާއްޖެ

High Court of the Maldives | Theemuge | Aaburuzu hingun | Male’ | Republic of Maldives 

 Tel: +960 3325029ފޯނު:  | info@highcourt.gov.mv :Emailމެއިލް: -އީ | www.highcourt.gov.mv :Website ވެބްސައިޓް:



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-101ގަވާއިދު ނަންބަރު:             143 އަދަދު:           51ވޮލިއުމް:   
 

39 

 

ބައި) (ފޯމުގެ ދެވަނަ   

 ތަމްސީލުކުރުން 

 

  މެދުވެރިކޮށްވަކީލުޤާނޫނީ  ☐

        އަމިއްލައަށް ☐

 މާތު މަޢުލޫފަރާތެއްގެ  ނަަމ ނުވަތަ އެހެްނ މީހަުކ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާނަމަ އެ  ކުރނުއްޔައަޤާނޫނީ ވަކީލަކު 

 ނަން: 

 ކާޑު ނަންބަރު:  ދ.ރ.އ.

 ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަ 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: 

 ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް، ޯލ ފަރމް ނުވަތަ ލީަގލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަްނ: 

 އޮފީހުގައި ތަމްސީލުކުރާ މަޤާމު: 

 އެޑްރެސް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ 

 ގެ/އޮފީހުގެ ނަން: 

 ފަންގިފިލާ: 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 :ފޯނު ނަންބަރު

 ލޭންޑް ލައިން: 

 މޯބައިލް ނަންބަރު: 

 އީމެއިލް:
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 ބައި) (ފޯމުގެ ތިންވަނަ

 ދަޢުވާގެ ލިޔެކިޔުން ރައްދުކުރަންވީގޮތް 

 

 ތަދައްޚުލުވާން އެދޭ ފަރާތުގެ 

 ނަން: 

 ކާޑު ނަންބަރު:  ދ.ރ.އ.

 

 ރީ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަ/ދާއިމީ

 ގޭގެ ނަން: 

 ފަންގިފިލާ: 

 މަގު: 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

 

 ެއޑްރެސް  ހުންނަ/ދިރިއުޅޭ މިހާރު

 ގޭގެ ނަން: 

 ފަންގިފިލާ: 

 މަގު: 

 ރަށާއި އަތޮޅު: 

   ނަންބަރު:ފޯނު

  :އީމެއިލް
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ބައި) (ފޯމުގެ ހަތަރުވަނަ  

 އިޤުރާރު 

 

 މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.

  ސޮއި:

_______________________________________________ 

  ނަން:

_______________________________________________ 

  ިއސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މަޤާމު

_______________________________________________ 

 : ތާރީޚު

_______________________________________________ 
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______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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 3ޖަދުވަލު 

ގަޟިއްޔާ  

 ނަންބަރު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،   

` 
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  މައްސަލައިން ވަކިވުމަށް އެދެނީ ކޮްނ ތާރީޚަކުން ފެިށގެންކަން:

 

  މައްސަލައިން ވަކިވާްނ އެދޭ ސަބަބު:

 

 

  ސޮއި:

  ނަން:

  ތާރީޚު:

  ތައްގަނޑު:
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______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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 4 ޖަދުވަލު

ގަޟިއްޔާ  

 ނަންބަރު

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު 

ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،   

` 
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 މުވައްކިލުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ނަން:

  ނަންބަރު: ގެކާޑުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ 

 މަޢުލޫމާތު ތަނާޒުލުވާން އެދޭ ވަކީލުގެ 

 ނަން: 

 ނަންބަރު:  ގެކާޑު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ނަންބަރު: 

 ތަނުެގ ޕްރެކްޓިސް ނަންބަރު:  އެ މާއި،ތަމްސީލުކުރާ ލޯ ފަރްމ / ލީގަްލ ޕްރެކްޓިސްގެ ނަ

 

 )ކުރެވިދާނެ އެޓޭޗް ގަނޑެއް އިތުރު( ލު ފުސީތަ  ގޮތުގެ  ފައިވާގައި ހިނ ކަން ތަނަށް ހައި މި  މައްސަލައިގައި 

 

 

 

 ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު  ހައިގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެންމެ  އާމައްސަލަ 

1.  

2.  

 ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓު  ހައި ގުޅިގެން ކޯޓުން ލިބިފައިވާ އެންމެ   މައްސަލައާ

1.  

2.  

 ދިވެހިރާއްޖެދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު | ތީމުގެ | އާބުރުޒު ހިނގުން | މާެލ |  .3

4. High Court of the Maldives | Theemuge | Aaburuzu hingun | Male’ | Republic of Maldives 

 Tel: +960 3325029ފޯނު:  | info@highcourt.gov.mv :Emailމެއިލް: -އީ | www.highcourt.gov.mv :Website ވެބްސައިޓް: .5



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-101ގަވާއިދު ނަންބަރު:             143އަދަދު:            51ވޮލިއުމް:  

46  

 

 

 

 ހަވާލުުކރާ ވަކީުލގެ  

 

  ސޮއި:

 

  ނަން:

 

  ތާރީޚު:

 

  ތައްގަނޑު:

 

 ފައިލާ ަހވާލުާވ ފަރާުތގެ 

 

  ސޮއި:

 

  ނަން:

 

  ތާރީޚު:

 

  ތައްގަނޑު/ އިނގިލީގެ ނިޝާން:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު | ތީމުގެ | އާބުރުޒު ހިނގުން | މާެލ | ދިވެހިރާއްޖެ

High Court of the Maldives | Theemuge | Aaburuzu hingun | Male’ | Republic of Maldives 

 Tel: +960 3325029ފޯނު:  | info@highcourt.gov.mv :Emailމެއިލް: -އީ | www.highcourt.gov.mv :Website ވެބްސައިޓް:

 



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-101ގަވާއިދު ނަންބަރު:             143އަދަދު:            51ވޮލިއުމް: 

 

47 

 

 

 

 5ޖަދުވަލު 

 ސީލު)ފު(ތަމްސީލުުކރާ ފަާރތަށް ދީފަިއވާ ބާރުތަުކެގ ތަ 

 

ތިރީަގިއވާ ގޮތަްށ ުނވަތަ ދިުނމަށް ގަސްުތކުރާ ބާުރތަާކ މުނާސަުބާވ  ،ތަމްސީލުކުރާ ފަާރތަށް ދޭ ބާުރތައް

 ގޮތަްށ ބަދަލުޮކށްެގން ިލޔުމަށް 

 

 މު ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުން. ޞްދައުވާ/މައްސަލައިގައި ޚަ .1

ނޯޓިސްތަކުގައި  ،ވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހެޅުންތަކާއި، ލިޔުންތަކާއިޢުވާއާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދަޢުމައްސަލަ/ދަ .2

 އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާ ހަވާލުވުން. ،ސޮއިކޮށް ކޯޓަށް ފޮނުވުމާއި

 ތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްކުން.ޢަޝަރީ .3

އްލުކުރުން އަދި އެފަދަ ޙައްލެއް ހޯދައި މައްސަލަ ޙަތަށް ނުގޮސް ކޯޓުގައި ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ރީޢަޝަ .4

 އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން.

 ހުން ފަސްކުރުމަށް އެދުން.އަޑުއެ .5

 .ތިރާފުވުން ޢުއި .6

 މައްސަލަ އަނބުރާ ެގނައުން. .7

 .ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުން .8

 ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ފައިސާއާ ހަވާލުވުން ނުވަތަ ކޯޓަށް ޖަމާކުަރންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުން. .9

 

ކަންކަން ކުުރމުގެ ފުރިހަަމ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު (ތަމްސީލުކުާރ  ައމިއްލައަށް ކުރުމެޭކ އެއްފަދައިން އެ މަތީގައިވާ ކަންކަްނ އަހުރެން 

 ފަރާތުގެ ނަން)  އަށް ދީފީމެވެ.
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______________________________________ 

 ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް 

 

 އަދި

 

______________________________________ 

 ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ
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 6ޖަދުވަލު 

ގަޟިއްޔާ  

 ނަންބަރު
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 ބިނާކުރާ ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް: އިތުރު އިސްތިއުނާފު 

 

 

 

 :ފުސީލު އިތުރު އިސްތިއުނާފު ބިނާކުރާ ޤާނޫނީ ނުކުތާތަކުގެ ތަ 

 

 

 އިތުރު އިސްތިއުނާފު މައްސަލައާ ހުރި ގުޅުން:ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައާ 

 

 

 ވާކުރާ ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރުވާ:ޢު ދަ 

 

 ހަމައެކަނި ހޯދަން އެދޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ބާވަތާއި އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ދަޢުވާކުރަނީ ،(ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން އެދޭނަމަ

އިންޓްރެސްޓްގެ ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް  ފައިވާރައިވެފައި، އެ ފައިސާއާ ގުޅިގެން އަ ހޯދުމަށް ކަމުގައި ދަދެއްއަ ފައިސާގެ ފައިވާޅައިކަނޑައަ

ފަދައިން  ކޮށްފައިވާމާއްދާގައި ބަޔާން ވަނަ  92ގެ) ޤާނޫނު މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ( 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެދޭނަމަ،

 ތަނުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.) މި ފައިސާގެ މިންވަރުއިންޓްރެސްޓްގެ  ކަނޑައަޅާ

 

 ލޫމާތުކަމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމެވެ.ޢު ލޫމާތަކީ ތެދު މަ ޢު ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަ  މި

 ސޮއި:

_______________________________________________ 

 ނަން:

_______________________________________________ 

 ިއސިއްޔަތު:ހަނުވަތަ  މުމަޤާ

_______________________________________________ 

 :ތާރީޚު

______________________________________________ 
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 އިރުޝާދު 

 މި ފޯމު ފުރުން އެދެވިގެންވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރުންނެވެ. .1

 ގައެވެ. ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ކަޅުކުލައިންނެވެ. 12ގައި، ފޮންޓް ސައިޒް ޓުދިވެހި ބަހުން، ފަރުމާ ފޮން  ،މި ފޯމު ފުރިހަމަކުރާންވާނީ .2

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ  އެއްމި ފޯމު ބަލަ ،މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ .3
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