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ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

		

މި ގަވާއިދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  156ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ،

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދެވެ .މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު"
އެ ވެ.
މި ގަވާއިދު ބިނާކޮށްފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު)އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/91ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު)އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/70ޖ( .އެކި އެކި ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް
ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) އާއި" ،ކުޑަކުދިން ކުރާ
ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" އާއި" ،ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  "2011އާއި" ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އާއި" ،ކޯޓުގެ
ޙުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 03( 1/2012 :ޖޫން  )2012ދެންނެވުމާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 03) 2012/01/SC :ޖޫން  )2012ސަރކިއުލަރއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ނަންބަރު  10( 2012/03/SCސެޕްޓެންބަރު  )2012ސަރކިއުލަރއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  4/2010އާންމު
ސިޓީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  9/2011އާންމު ސިޓީގައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
		

މި ގަވާއިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ 5 ،ޑިސެންބަރު  2013ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު

މަ ޖި ލީ ހު ން ނެ ވެ .
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3

ފިހުރިސްތު
ފުރަތަމަ ބާބު

10

އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

10

ތަޢާރަފާއި ނަން

10

އިދާރީ އޮނިގަނޑު

10

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި

10

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސިއްކަ

10

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

10

ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

11

ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

11

ދެވަނަ ބާބު

12

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިޚުތިޞާސް

12

ތިންވަނަ ބާބު

12

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލިސް

12

ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލިސް ބޭއްވުން

12

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލިސް

13

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ނިންމުން

13

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓެރީ

13

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

13

ހަތަރުވަނަ ބާބު

13

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން

13

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން

13

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް

14

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

14

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން ކޮށްގެން ނުވާނެ މަސައްކަތް

14

މައްސަލަތަކުން ތަނާޒުލުވުން

15

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް ލިބިދޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން

15

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކު ނިންމި ނިމުމަކާމެދު ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވުން

15

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

15

4

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ

17

ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

17

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

18

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

18

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން

19

މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

19

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން

20

މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތް

20

ފަސްވަނަ ބާބު

20

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލައާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް

20

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް

20

މައްސަލައާއި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާ ގަޑި

20

ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުން

21

ސެކްޝަން ކަނޑައެޅުން

21

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުން

21

މައްސަލައާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތާއި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

21

މައްސަލަ އަނބުރައި ފޮނުވާލުން

22

މައްސަލަ ތަޙްވީލުކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން

23

ދަޢުވާ އަނބުރައި ގެންދިއުން

23

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު

23

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދިނުން

23

މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ

23

ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލް

24

މައްސަލަ ތާވަލުކުރުން

25

ހަވަނަ ބާބު

26

ޝަރީޢަތް ހިންގުމާގުޅޭ އިޖުރާއާތުތައް

26

މައްސަލަ ބެލުން

26

ޝަރީޢަތްކުރާ ޤާޟީން

26

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ބާއްވާ ތަން

26

ޝަރީޢަތް ކުރާ ބަސް

26

ލިއުންތައް ދޫކުރުން

27

5

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހެދުން

27

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚު ނުވަތަ ގަޑި ބަދަލުކުރުން

27

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުން

27

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

28

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް

28

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީން

28

މުއައްސަސާތަކުން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހެދުން

28

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވީ ގޮތް

28

ޝަރީޢަތް ފެށުން

29

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އުމުރު ކަށަވަރުކުރުން

29

ޝަރީޢަތްތަކުގެ ރިކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

29

ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑައިލުން

30

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުން

30

ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށް މައްސަލަ ނިންމުން

30

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ ދޫކުރުން

30

ހަތްވަނަ ބާބު

31

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުން

31

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

31

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ދޫކުރުން

31

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި ލިޔެކިއުންތައް ދޫކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް

31

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކަށް ފީނެގުން

31

އަށްވަނަ ބާބު

32

ހެކިންނާއި ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސްނެގުން

32

ހެކިން ހާޒިރުކުރުން

32

ޚަބީރުން ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން

32

ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރުން

33

ހެކިބަސްނެގުން

33

ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން

33

ހެކިބަސް ނެގޭނެ ގޮތްތައް

34

ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުން

34

ޚަބީރުންނާ ސުވާލުކުރުން

34

6

ނުވަވަނަ ބާބު

34

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސްނެގުން
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
ދިހަވަނަ ބާބު

34
34
36

ހެތްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯފަދަ އެހެނިހެން ހެކިތައް ޙިއްޞާކުރުން
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯފަދަ އެހެނިހެން ހެތްކާއި ޤަރީނާ ޙިއްސާކުރުން
އެގާރަވަނަ ބާބު

36
36
36

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން

36

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން

36

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

36

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުން

37

ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުން

38

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

38

މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން މަނާކުރުން

38

މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން މަނާ ޙާލަތްތައް

38

ކޯޓުތެރޭގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން

38

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑި ފަރާތް ހައްޔަރުކޮށްގެން ހާޒިރުކުރުން

39

ކޯޓުން ފިޔަވަޅު އެޅުން

39

ކޯޓުތެރޭގައި ކުރާ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލު

39

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިނުން

40

ހެކިބަހެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން

40

ކޯޓުގެ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

40

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުން

40

މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

40

މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބުން

40

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްފަހު އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތްތައް

40

ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން ހުއްޓާލުން

41

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑި ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދުން

41

ޤާނޫނީ ޝަޚުޞަކުން ނުވަތަ މުއައްސަސާއަކުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން

41

ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

42

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަދަބު ތަންފީޛުނުކުރުން

42

7

ފަނޑިޔާރަކު ޙުރުމަތް ކެނޑުން

42

ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު

42

ބާރަވަނަ ބާބު

43

ވަކީލުންނާ ގުޅޭ އިޖުރާއާތުތައް

43

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް

43

ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުން

43

ވަކީލުން ބަދަލުކުރުން

43

ވަކީލުން ތަނާޒުލުވުން

43

ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ވަކީލަކު އައުން

44

ވަކީލުންގެ ހެދުން

44

ވަކީލުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

44

ވަކީލުންނަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވުން

44

ވަކީލުން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްތައް

45

ވަކީލުން ކޯޓަށް އެހީތެރިވުން

45

ތޭރަވަނަ ބާބު

45

ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތައް

45

އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ކުރާ ކުށްކުށާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުން
ސާދަވަނަ ބާބު

45
47

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުން

47

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުން

47

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރާ ކުދީން ބައިތިއްބާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުން

47

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ އަމުރު

47

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުން

47

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ނުކުރުން

47

ފަނަރަވަނަ ބާބު

48

އާންމު މާއްދާތައް

48

ރިސެސް ކަނޑައެޅުން

48

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ފައިލް ފޮނުވުން

48

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމުގެ އަސާސް

48

ސިއްރު އަދި އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުން

48

މައްސަލަ ހިނގަމުންދާ ގޮތް ރިޕޯޓުކުރުން
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8

ކުޑަކުއްޖެއްކަމުގައި ބަލާ އުމުރު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް

49

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވުން
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ޝަރީޢަތުގައި ނަގާ އިޖުރާއީ ނުކުތާތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން

49

ޝަރީޢަތްތައް އާންމުނުކުރުން

50

މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
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މާނަކުރުން

50

ޖަދުވަލު
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ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު
ފުރަތަމަ ބާބު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

އިދާރީ އޮނިގަނޑު

.2

ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި

.3

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސިއްކަ

.4

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

.5

(ހ)

މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  156ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން
ހެދިފައިވާ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ،ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ކަނޑައަޅާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  78ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން ،ޖުވެނައިލް
ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުންނެވެ.
(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ،ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާ ރަސްމީ
މަސައްކަތު ގަޑިއެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގެ އިތުރުން އެހެން ގަޑިތަކުގައިވެސް ،ކޯޓު ހުޅުވައިގެން
މަސައްކަތްކުރުމަކަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  56ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
ނިންމުމެއް ލިޔެ ޤަރާރުކުރެވޭ ކޮންމެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގައާއި ،ކޯޓުގެ އެހެން ކޮންމެ ރަސްމީ
ލިޔުމެއްގައި އެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ .ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ކޯޓުގެ ސިއްކައާ
ނުލައި ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ.
(ހ)

''ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި
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ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު''ގެ  03ވަނަ މާއްދާގައި ،ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ
މައްސަލަތަކަކީ ސިއްރު މައްސަލަތަކެއްކަމަށް ބުނެފައިވާތީ ،ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އެއްވެސް
މަޢުލޫމާތެއްގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ
ބޭނުން ނާޖާއިޒް ގޮތެއްގައި ހިފައިގެން އިތުރު މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ
ހާސިލުކޮށްދިނުމަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ކޯޓުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަކީ
މުޅިން މަނާކަމެކެވެ .އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިންމައި،
އެ މައްސަލައަކާގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ފައިލް ކުރުމަށްފަހު ،އެއިން އެއްވެސް
ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ،ފައިލުން އުނިކޮށް އިތުރުކޮށް ހެދުމަކީ މުޅިން މަނާކަމެކެވެ.

(ނ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ
 22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ  27ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ  02އަދި  05އާއި  28ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ރެކޯޑެއް ޖުވެނައިލް
ކޯޓުން ދޫކޮށް ،ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

.6

ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

.7

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  2ވަނަ
ނަންބަރާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/91ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ
ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ މާއްދާއާއި ''ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި،
ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު''ގެ  03ވަނަ
މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެއްގެ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ކޯޓުން އާންމުކޮށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހާމަކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް މީޑިއާއަށް ހާމަކުރަންވާނީ،
އިސްޤާޟީގެ އިރުޝާދާއެކު ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އެކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
މުވައްޒަފެކެވެ.

(ނ)

ކޯޓުގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެކިއުމެއް ،ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ފަރާތަކަށްދީ
ހާމަކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ރިކޯޑު ފުރިހަމައަށް
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ކޯޓުން އެކުލަވައިލާ ލިޔެކިޔުމާއި ،ކޯޓަށް ލިބޭ އަދި ހުށަހެޅޭ
އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމެއް ހިމެނެއެވެ.
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ދެވަނަ ބާބު
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް .8

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު  4ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،އެހެން ޤާނޫނަކުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި
ބެލޭނެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރަށް ،ޤާނޫނުގައި ކުޑަކުދިންކަމުގައި ބުނާ
ކުދިން ކުރާ ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ ކުޑަކުދިންގެ
ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލިސް
ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލިސް .9

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  78ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތީން،

ޖުވެނައިލް

ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ

އާންމު

މަޖިލީހެއް

އޮންނަންވާނެއެވެ .ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއިމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް މައްސަލަތައް ބަހައި ހަމަޖެއްސުން.

(ނ)

ކޯޓުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުން.

(ރ)

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން.

(ބ)

ކޯޓުގެ ރިސެސް ކަނޑައެޅުމާއި ،ރިސެސްގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާނެ މަސައްކަތްތައް
އިންތިޒާމުކުރުން.

(ޅ)

ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅޭކަމެއް ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކުން ހަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް
ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
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(ކ)

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ ކޯޓުގެ ދާޚިލީ ކަންކަން ކުރުން.

(އ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަރުކަޒީ ދަފްތަރެއް ޤާއިމުކޮށް،
މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ފަސޭހަތައް
މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި ލިބެމުންދާނެގޮތް ހެދުން.

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލިސް

.10

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ

.11

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ

.12

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ

.13

ބޭއްވުން

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތިބޭނީ ކޯޓުގެ އެންމެހައި ޤާޟީންނެވެ.
ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަންވާނީ ،ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީއެވެ .އެ މަޖިލީހުގެ
ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނީ ޤާޟީންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ޤާޟީން ،އެ ބައްދަލުވުމަކަށް
ހާޒިރުވެ ތިބެގެންނެވެ.

ނިންމުން

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތައް ފާސްވާނީ ،ހާޒިރުވި
ޤާޟީންގެ

(ށ)

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ނިންމުންތައް އެކަމަށް
ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި މަޙްޟަރު ކުރެވެންވާނެއެވެ .އަދި އޭގައި ކޯޓުގެ
އާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވި ޤާޟީން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ސެކްރެޓަރީ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބަލަހައްޓާނީ ކޯޓުގެ
ރަޖިސްޓްރާރއެވެ .ރަޖިސްޓްރާރ ނެތް ޙާލަތެއްގައި ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

(ހ)

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގެ ލަފާގެމަތީން ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
އިންތިޒާމްކުރުމާއި ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި ،ކޮމިޓީގެ އެންމެހައި
ލިޔެކިއުންތައް

(ށ)

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ބެލެހެއްޓުން.

ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި ނިންމުންތައް އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ރަޖިސްޓަރީއެއްގައި މަޙްޟަރުކޮށް ،ކޯޓުގައި އާންމުކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މުވައްޒަފުން
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން

.14

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
ޢައްޔަންކުރާ އިސްޤާޟީއަކާއި އެކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ޤާޟީންނެވެ.

13

(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ
(ވ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ،އެ
ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީއެވެ.

(ނ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ
(އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް މުޚާޠަބު ކުރާނީ
"ޤާޟީ" މި ނަމުންނެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ

.15

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ

.16

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން

.17

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  31ވަނަ
މާއްދާއާއި  32ވަނަ މައްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުން ޤާޟީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ
ކަންތައްތަކާއި ،މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ބާރުތައްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަމީ ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

(ށ)

މިގަވާއިދުގެ ދެވަނަ ބާބުގެ  08ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖުވެނައިލް
ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަދުލުވެރިކަމާއި
އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެ މައްސަލައެއްބަލައި ފައިޞަލާ ކުރުމަށްޓަކައި ޤާޟީ އަދާކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި ވާޖިބުތައް އަދާކޮށް ،ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ ،އެ
މައްސަލައެއް ބަލާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ނ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް
ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާއި ނެރެން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ އަމުރެއް
ނެރުމާއި ކުރަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ކަމެއް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އަދި
ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރުމުގެ ބާރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ސުލޫކީ މިންގަނޑު

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ،ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ޖުވެނައިލް
ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  30ވަނަ މާއްދާއާއި  31ވަނަ މާއްދާއާއި  32ވަނަ މާއްދާ އަދި
 42ވަނަ މާއްދާއާއި  43ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރުން ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން
އެކުލަވައިލާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

ކޮށްގެން ނުވާނެ މަސައްކަތް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  43ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ފަދައިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކު އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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()1

ފަނޑިޔާރުކަން ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން.

()2

އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން.

()3

ފަނޑިޔާރަކު ފަނޑިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަހާ ހިނދަކު ،އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި
ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން ނުވަތަ ލޯ ފާރމެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ
ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުން.

މައްސަލަތަކުން ތަނާޒުލުވުން

.18

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް
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(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކު ،އޭނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަކީ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި ވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަކީ
ޢަދުލު އިންސާފުގެ ރޫޙާއި ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ބެލެވިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 10/2008ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގެ
 4ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ތަނާޒުލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ،އެ ކޮމިޝަނުން
އެކުލަވައިލާފައިވާ ''ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާއި ތަޢާރުޟުވާ
ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ ގަވާއިދު'' އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ މައްސަލައަކުން
އެ ފަނޑިޔާރަކު ތަނާޒުލުވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ފަނޑިޔާރަކު އެއްވެސް
ސަބަބަކާއިހުރެ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުން ތަނާޒުލުވާނަމަ ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން
ލިޔުމަކުން އިސްޤާޟީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ލިބިދޭ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
އުސޫލުތަކެއް ،ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެކަށައަޅައި ،އެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިން ކޯޓުގެ ޤާޟީންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ،ދައުލަތުގެ
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަމަޖައްސައިދީ އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކު
ނިންމި ނިންމުމަކާއިމެދު

.20

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  9ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެ މަތީން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކު އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި،

ޖަވާބުދާރީ ނުކުރުވުން

ދިން ރައުޔަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުރި އަމުރަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކުރި ޙުކުމަކާ ގުޅިގެން،
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން،
ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކާއި ގުޅޭގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައި
ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގައި އެ ޤާޟީއަކު ޖަވާބުދާރީއެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު

.21

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  34ވަނަ
މާއްދާގެ ދަށުން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި
ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ.
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()1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  31ވަނަ
މާއްދާއާއި  32ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް،
އެ ދެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަދާކުރުމާއި އެކަންކަން އެހެން
ފަނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުންވެސް ކަށަވަރުކުރުން.

()2

ކޯޓުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް
އެކުލަވައި ،އެކަށައަޅައި ހިންގުމުގައި ކޯޓަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވެދިނުން.

()3

ކޯޓުން ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ކަންކަމުގައާއި ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓަށް އެހީތެރިވުން.

()4

ކޯޓުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އާންމު
އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުން.

()5

ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި ،ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއެރުވުމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ
ސަލާމަތާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަންފާއާއި ،އާންމު މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރަން
މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރު ން.

()6

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަންކުރާނެ ގޮތުގެ މިސްރާބާއި ލަނޑުދަނޑިތައް
ކަނޑައެޅުން.

()7

ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަން ހިފަހައްޓައި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ
ގޮތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،މަގުދައްކައިދިނުން.

()8

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނީ އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާއި
ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުން އިސްޤާޟީ އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުން.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  55ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނެއެވެ.
()1

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ޤާޟީން ކަނޑައެޅުން.

()2

ޤާޟީންނަށް

އިޖްރާއީ

ކަންކަމުގައި

ޖުވެނައިލް

ކޯޓުގެ

އެހެން

ލަފާދީ

އެ ހީ ތެ ރި ވެ ދި ނު ން .
()3

އިޖްރާއީ

އަދި

އިދާރީ

އި ރު ޝާ ދު ދި ނު ން .
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ކަންކަމުގައި

ޖުވެނައިލް

ކޯޓުގެ

ރަޖިސްޓްރާރަށް

()4

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާއި ޙުކުމްތައް ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ،ޤާނޫނީ
ވަކީލުންނަށާއި ،އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ބެލޭނެ އުސޫލަކާއި އިންތިޒާމެއް
ހަ މަ ޖެ އް ސު ން.

()5

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މައްސަލަތައް ލަސްވެގެންނާއި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ
މިނޫންވެސް ޝަކުވާތައްބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން.

()6

މި ގަވާއިދުގައި އިސްޤާޟީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ .22

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  59ވަނަ މާއްދާގައި
ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރާރަކު ހުންނަންވާނެއެވެ .ރަޖިސްޓްރާރ
ޢައްޔަންކުރާނީ ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ ލަފަޔާއެކު ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީއެވެ.

ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

.23

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  60ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
()1

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުން.

()2

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހެޅިފައިވަނީ،
ކޯޓުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުން .މިގޮތުން ބަލާބެލުމުން ކޯޓަށް
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ލިޔެކިއުމަކީ އެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެ ގަވާއިދާ
އެއްގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް
ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

()3

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބެލެހެއްޓުން.

()4

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން.

()5

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ދެ ޚަޞްމުންކުރެ
ޚަޞްމެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ،އެ ފަރާތުގެ ވަކީލް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް
ހަ މަ ޖެ އް ސު ން.

()6

މި ގަވާއިދުގައި ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކަންކަން ކުރުން.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ރަޖިސްޓްރާރގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުގެ

ތެރޭގައި
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އަންނަނިވިކަންތައްތައް

ހިމެނެއެވެ.

()1

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްފަހު،
މައްސަލަ

ސެކްޝަންތަކަށް

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި،

މައްސަލަ

ހުށަހެޅިފައިވާ

ސެކްޝަނާ އެ މައްސަލައެއް ހަވާލުކުރުން.
()2

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކަކީ ،ކޯޓުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލިބިގެންވާ

މައްސަލަތަކެއްކަން

ކަށަވަރުކޮށް،

ބަލައިގަނެ

އެމައްސަލަތައް

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
()3

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅާނެ
ކަނޑައެޅުމުގައި

އުސޫލުތައް

ޤާޟީންނަށް

ޤާޟީންގެ

އެހީތެރިވުމާއި،

މަޝްވަރާގެމަތިން އެ އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމާއި،
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތަކަކީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހުރި ލިޔުންތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.
()4

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި އެ
މައްސަލަތަކުގެ

()5

ރިކޯޑުތަކާއި

ތަފާސްހިސާބުތައް

ބެލެހެއްޓުން.

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކޯޓުން
ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ނެތް މައްސަލަތައް ،އެ މައްސަލަތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ
ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ފޮނުވުމުގެ ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގެ
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

()6
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކޯޓު

.24

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ކޯޓު

.25

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުން.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި،
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ ލަފާގެމަތިން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަކީ ،ޖުވެނައިލް
ކޯޓުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
()1

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ،ކޯޓުން ދޭންޖެހޭ
އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި،
އެ ޚިދުމަތްތައް ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.

()2

ޖުވެނައިލް

ކޯޓުގެ

އެންމެހައި

މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތަށް

އަހުލުވެރިކޮށް

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ރޫޙު އުފައްދައި ،ހީވާގި މުރާލި ބައެއްގެ
ގޮތުގައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުން.
()3

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އެންމެހައި ރިކޯޑުތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުގެ
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ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކުރުން.
()4

ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފިޔަވައި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ރިކޯޑުތަކާއި ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.

()5

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ދެނެގަނެ ،ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޝްވަރާއާއެކު މުވައްޒަފުންގެ ތަޢުލީމީ
ފެންވަރާއި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

()6

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވުން.

()7

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ
އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހިންގައި
ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން.

()8

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިންވެންޓްރީއާއި ،ސްޓޮކާއި ،ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހިންގައި
ބެ ލެ ހެ އް ޓު ން.

()9

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ރިކޯޑު ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ރިކޯޑު ސާފުކުރުމުގެ
އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

( )10ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި ،އަމުރުތައް އާންމުކުރުމުގެ ކަންކަން
އިންތިޒާމްކޮށް

ހިންގައި

ބެލެހެއްޓުން.

( )11ކޯޓު ހުޅުވައި ލެއްޕުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
( )12ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓްތައް ފިޔަވައި
އެހެނިހެން

ރިޕޯޓުތަކާއި

ތަފާސްހިސާބުތައް

ތައްޔާރުކޮށް،

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން.
(ށ)

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އިތުރުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިދާރީ
އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓު ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން

.26

މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

.27

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ،ކޯޓުގެ ދާއިމީ ނުވަތަ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި
ހިމެނޭ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނެވެ.
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުވައްޒަފަކު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،އެ މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި ،އެ ވަޒީފާގެ
މަސްއޫލިއްޔަތުކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ކުރުމަކީ

އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި ''ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  ''2011އިން މުވައްޒަފުންގެ
މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ
ރައްކާތެރިކަން

.28

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2008/2ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ''ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ
ގަވާއިދު  ''2011އިން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ،ޖުވެނައިލް
ކޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީގޮތް .29

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންވާނީ" ،ޝަރުޢީ
ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު  "2011ގެ  13ވަނަ ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
މިންގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .މިގޮތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ކޯޓަށް
ނުކުންނަންވާނީ ،އަދި ޚިދުމަތުގައި ތިބެންވާނީ ،ރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް އަދި ނުރަސްމީ
ގަޑީގައިވެސް ،ކޯޓުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން އަންނަ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ،މުވައްޒަފާއި
ކޯޓުގެ ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިން ،އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއްގައި،
ސާފުތާހިރުކަމާއިއެކު ބޮލާއި ތުނބުޅި ބެލެހެއްޓި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ އަޚުލާޤީ
ހަމަތައް ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގައެވެ .އަދި އެ ހެދުމަކީ ،އެ ހެދުން އަޅާ މުވައްޒަފު ދޭންޖެހޭ
ޚިދުމަތުގެ ބާވަތުން ،އެ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ދަތިވާ ހެދުމަކަށްވެސް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ
އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ތިބެންވާނީ ކަޅު ކުލައިގެ ކޯޓުގައެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލައާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރާއާތުތައް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް

.30

މައްސަލައާއި ލިޔެކިއުން

.31

ޤާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
 223ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު
ލިބިގެންވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށެވެ.

ހުށަހަޅާ ގަޑި

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ،ކޯޓުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ފަސޭހައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ
ގޮތުން ،ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން މަސްތަކުގައި ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ
ދުވަހެއްގެ  8:00އިން ފެށިގެން  14:30އާ ދެމެދު އަދި ރަމަޟާން މަހު  9:00އިން
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 13:00އާ ދެމެދު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑީގެ އިތުރުން ،ކޯޓުން ދޫކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި
އަމުރުތަކާއި ހުއްދަތައް ދޫކުރުމަށާއި ،ބަލައިގަންނަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ މައްސަލައަކާއި
ލިޔެކިއުމެއް ،ކޯޓު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސްފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތީން،
ބަލައިގަތުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ކޯޓަށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުން

.32

ސެކްޝަން ކަނޑައެޅުން

.33

ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް

.34

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ،އެމައްސަލައަކީ ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،ދަޢުވާ ފޯމާއި އެ ފޯމާއެކު
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް
މައްސަލަ ފޮނުވުމުން ،އެމައްސަލައަކީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
މައްސަލައެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއެކު ،މިގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެންމެހައި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބަލަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކޮށް ،މިގަވާއިދުގެ  35ވަނަ
މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކަންތައްތައް

ފުރިހަމަވާ

ދަޢުވާ

ފޯމުތައް

ކޯޓަށް

ބަލައިގަނެވޭނެކަމަށް ،ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި
ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ،އެ ދަޢުވާ ފޯމު ކޯޓަށް ބަލައިގަންނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކޯޓަށް މައްސަލަބަލައިގަތުމަށްފަހު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ސެކްޝަނަކާއި އެ މައްސަލައެއް
ބަލާނެ ޤާޟީއަކު ނުވަތަ ޤާޟީން އިސްޤާޟީ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ސެކްޝަނަކާއި
އެ މައްސަލައެއް ބަލާނެ ޤާޟީއަކު ނުވަތަ ޤާޟީން ކަނޑައަޅާނީ ،ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުންނެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދަފްތަރު

ސެކްޝަން ކަނޑައެޅުމުން ،މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް އެ މައްސަލަ އިތުރުކޮށް ،ރަޖިސްޓަރީ

ބެލެހެއްޓުން

މައްސަލައާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތާއި ފުރިހަމަ
ވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް

މި ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ
އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

.35

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ތަކެއްޗާއި
މަޢުލޫމާތު
()1

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް ދޭހަވާގޮތަށް ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.
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()2

ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގައި ޤާނޫނަށް ހަވާލާދީފައި އޮތުން.

()3

ހުށަހަޅާ ދަޢުވާގެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އުމުރުން މީލާދީގޮތުން
 18އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިނުވާކަން އެނގެން އޮތުން.

()4

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާނުގެ އަސްލާއެކު ،މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް
ހުށަހެޅުން.

()5

ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއަކީ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ބޮޑެތި މީހުން ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ ،މައްސަލައިގައި
ހިމެނޭ ކުޑަކުއްޖާއާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއްގެ އަސްލު ހުށަހެޅުން.

()6

މައްސަލައިގައި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު
ހިމެނޭގޮތަށް ،ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން.

()7

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތުގައި ،ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއެއް
ނެތްނަމަ ،އޭނާގެ ފޮޓޯއެއްނަގައި ،މައްސަލައިގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކާއެކު ހުށަހެޅުން.

()8

ދަޢުވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓެއް ހުށަހެޅުން.

()9

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  50ވަނަ މާއްދާއާއި" ،ކުޑަކުދިންކުރާ
ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ
ގަވާއިދު" ގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ،ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުން ލަސްވެފައިވާނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ލަސްވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން
ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން.

( )10ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ލަސްވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ؛
( )11ޖިނާއީ ބޮޑު މައްސަލައެއްނަމަ ،އެ ހާދިސާ ހިނގުމާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާދެމެދު
މީލާދީން އެއް އަހަރު ވެފައިވުން.
( )12އެހެން ރަށެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށްވެފައި ،އެ ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް
ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިގެން ނޫނީ ބެލެން ނެތް މައްސަލަތައް،
ހާދިސާ ހިނގުމާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާ ދެމެދު މީލާދީގޮތުން ( 6ހައެއް)
މަސްދުވަސް ވެފައިވުން.
މައްސަލަ އަނބުރައި ފޮނުވާލުން .36

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ
މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ،އެހެން ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،
އެ މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތް ސަބަބު ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ،މައްސަލައިގެ ލިޔުންތަކާއެކު
އަނބުރައި ފޮނުވާލަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތެއް ނިޔާވެއްޖެކަން
ކޯޓަށް ކަށަވަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އަނބުރައި ފޮނުވާލަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ހިނގަމުންދަނިކޮށް އެމައްސަލައެއް ބެލުމުގެ
އިޚްތިޞާޞް

ގެއްލިއްޖެނަމަ،

އެމައްސަލައެއް
މައްސަލަ ތަޙްވީލުކުރުން ނުވަތަ .37

ބަދަލުކުރުން

(ހ)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

އަނބުރައި

ފޮނުވާލަންވާނެއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް ،އަލަށް ހެދޭ ޤާނޫނަކުން،
އެ މައްސަލައެއްގެ އިޚްތިޞާޞް އެހެން ކޯޓަކަށް ލިބިދީފިކަމުގައިވާނަމަ ،އެޤާނޫނެއްގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ މައްސަލައެއް އެ ކޯޓަކަށް ތަޙްވީލުކުރަން ނުވަތަ
ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތެއްގައި މައްސަލައެއް
ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ވަކި ބައެއް އެއްކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ތަޙްވީލު ކުރެވޭނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  10( 2012/03/SCސެޕްޓެންބަރު )2012
ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ދަޢުވާ އަނބުރާ ގެންދިއުން

.38

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު

.39

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު ދިނުން

.40

މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ

.41

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ މައްސަލައެއް އަނބުރައި ގެންދިއުމުގެ ބާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ
އެ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ބަލައިގަނެ ،ދަފްތަރު ކުރާ ތާރީޚެވެ.
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާއިރު ،އެ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ
ފޯމު ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ،އެ އަހަރަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން ،ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް
ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ދަޢުވާގެ މައްސަލަތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()1

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

()2

ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު

()3

ދަޢުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް
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()4

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް  /ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެސް އަތޮޅާއި
ރަށާއެކު ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް.

()5

އުފަން ތާރީޚު

()6

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

()7

މައްސަލައިގެ ބާވަތް

()8

މައްސަލައަށް ދީފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުގެ ނަންބަރު

()9

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ސެކްޝަން

( )10މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް
( )11މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު
( )12މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު
( )13މައްސަލަ ނިންމި ޤާޟީ
( )14ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު
( )15ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުނު ތާރީޚު
( )16އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ފޯމު ނަންބަރު
( )17އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ޙުކުމަށް އައި ބަދަލު
( )18އިލްތިމާސްކުރެވުނު ފޯމު ނަންބަރު
( )19އިލްތިމާސް ކުރެވުނު މަރުޙަލާގައި ޙުކުމަށް އައި ބަދަލު
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނެންހުރި
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނައި ރަޖިސްޓަރީ ފުރިހަމައަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލް

.42

(ހ)

މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައިގެ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތަކެއް،
އެ މައްސަލައެއް ހަވާލުކުރެވޭ ސެކްޝަނަކުން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި
އެފައިލުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ހުރިތޯ ބަލާ ،ފައިލް އަޕްޑޭޓްކުރަމުން
ގެންދަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ސެކްޝަނަށް މައްސަލައެއް ހަވާލުކުރުމުން ،ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލުގެ ބޭރުގައި ތިރީގައި
ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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()1

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު

()2

ޤަޟިއްޔާގެ ބާވަތް

()3

ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު

()4

ދަޢުވާ ފޯމު ނަންބަރު

()5

ނިމުނު ތާރީޚު

()6

ރިޕޯޓު ނަންބަރު

()7

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

()8

ދައުލަތުގެ ވަކީލުގެ ނަން

()9

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް  /ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާއި
ރަށާއެކު) ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ނަންބަރު ،އުފަން ތާރީޚު ،އުމުރު އަދި ފޯނުނަންބަރު.

( )10ދިފާޢީ ވަކީލުގެ ނަމާއި ފޯނުނަންބަރު
( )11ތަފާސް ހިސާބު ނަންބަރު
( )12ސެކްޝަން
( )13މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ ނަން
މައްސަލަ ތާވަލުކުރުން

.43

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ،އެ މައްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަނަށް ލިބުމުން،
މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިނުވާނަމަ ،މައްސަލަ ލިބޭތާ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމަށް ތާވަލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މަޤުބޫލު ސަބަބެއް
މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައިވެސް ލަސްނުކޮށް

(ށ)

އެމައްސަލައެއް ތާވަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްގައިވެސް ،އެމައްސަލައިގެ އެދުވަހެއްގެ
އަޑުއެހުން ނިމުމުން ދެން އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި
ޒާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚު ކަނޑަނާޅާ ފަސްކުރުމުގެ
އިޚުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ހަތްވަނަ ބާބު
ޝަރީޢަތް ހިންގުމާގުޅޭ އިޖުރާއާތުތައް
މައްސަލަބެލުން

.44

ޝަރީޢަތްކުރާ ޤާޟީން

.45

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފަނޑިޔާރުންނާ ހަވާލުކުރާނީ ކޯޓަށް
މައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ތަރުތީބުން ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކު ސަލާމުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ
ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެ ޤާޟީއަކު ބަލަމުންދިޔަ
މައްސަލައެއް ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް
ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާމެދު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުން ގޮތެއް
ނި ން މަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތް ކުރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  18ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
ޤާޟީންގެ ތެރެއިން މިގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ހަވާލުކުރާ ޤާޟީއެއް ނުވަތަ ޤާޟީންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެހެން ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު
ނުވަތަ ޤާޟީއަކު ޖުވެނައިލް ކޯޓު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި ޙާލަތުގައި ނުވަތަ އެހެން
ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކާއި ނުވަތަ ޤާޟީއަކާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މައްސަލަ ބެލުން
ހަވާލުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި އެފަދަ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާޟީންވެސް މި މާއްދާގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭނެއެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ބާއްވާތަން .46

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް އާންމުގޮތެއްގައި ހިނގާނީ ،މާލޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައެވެ.

(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) އާއި (ރ) އާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-RU/02
( 14މާރިޗު  )2011ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޑިވިޜަންތައް
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ،އާބާދީއަށާއި އެ ސަރަޙައްދަކަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ
ނިސްބަތަށް ބެލުމަށްފަހު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ކޮމިޝަނުގެ ލަފާގެމަތިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޤަރާރަކުން އުފެއްދުމުން ،އެތަނެއްގައި
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ބޭއްވުމަކަށް މިމާއްދާގެ (ހ) ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ޝަރީޢަތް ކުރާ ބަސް

.47

(ހ)

"ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދު  "6ގެ  33ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ
މަތީން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްކުރާނީ އަދި އެ ޝަރީޢަތުގެ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް

26

ބަލަހައްޓާނީ ދިވެހިބަހުންނެވެ.
(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ ،މަންމަނު ނުވަތަ ބީރުވުމުގެ
ސަބަބުން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ޝަރީޢަތްކުރާ ބަސް ނޭނގޭ
ފަރާތެއްނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ކޯޓުން ތަރުޖަމާނަކު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ލިއުންތައް ދޫކުރުން

.48

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ

.49

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން

.50

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
ކޯޓުން ދޫކުރާ "މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތަކަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް
ހުށަހެޅުމުން ،އެ ލިޔުންތައް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުމެއް ދޫކުރެވޭނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ
މަޞްލަޙަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހަޅާއިރު ،މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ،ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމެއް
މައްސަލައާއެކު ހިމެނިފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ ހެދުން

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީންގެ ހެދުންތައް ހުންނަން ވާނީ "ކޯޓަށް
ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް އަޅަންޖެހޭ ހެދުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ވަކީލުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާއިރު
ހެދުން ހުންނަންވާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ 3.3
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ ހެދުމުގައެވެ.

ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

ނުވަތަ ގަޑިއަކަށް ބަދަލުގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެމައްސަލައެއްބަލާ ޤާޟީއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތާރީޚު ނުވަތަ ގަޑި ބަދަލުކުރުން
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް މީހުން
ހާޒިރުކުރުން

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަކަށް

.51

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން،
''ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު'' ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
ހާޒިރުކުރުމުގެ ބާރު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ފޮނުވާ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ،އެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް
ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،
ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން ހާޒިރުވެފައި މައްސަލަ ނިމުމުގެ ކުރިން ކޯޓުގެ
ހުއްދަނެތި ފުރައިގެން ހިނގައްޖެނަމަ'' ،ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތުގެ ގަވާއިދު'' ގެ ދަށުން އެފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
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ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި .52
ފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

ހާޒިރުކުރާނީ ،އެފަރާތެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެޝަރީޢަތުގެ

.53

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ

.54

މުއައްސަސާތަކުން ހާޒިރުވާ

.55

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ

.56

މަޖިލީސް

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރާތެއްނަމަ ،އެފަރާތެއް ކޯޓަށް

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކީ ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް
ބެލުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ޤާޟީއަކު ،އެ މަޖިލީހަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެތްކަމަށް
ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ މަޖިލީހެކެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް މީހުން ވައްދާނީ މައްސަލަ ބަލާ

ޤާޟީގެ

ހުއްދައާއެކު ކޯޓު އޮފިސަރު ނުވަތަ ކޯޓުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފެކެވެ.
(ނ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުން ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ތިބެންވާނީ ،ކޯޓު
އޮފިސަރު ނުވަތަ ކޯޓުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފު އަންގާ ގޮތެއްގެމަތީންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީން

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކެވެ.
()1

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް

()2

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް

()3

ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ

()4

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

()5

ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތް

()6

ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވިދާނެ ފަރާތެއްކަމުގައި ޤާޟީ ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތައް

()7

މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުން ހާޒިރުކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތައް

()8

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި،

ކޮލެޖްތަކާއި،

ކުޑަކުދިންގެ

ޢަދުލުގެ

ނިޒާމާއި

ގުޅުންހުރި

މަސައްކަތްތައްކުރާ މުއައްސަސާތަކުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަމްރީނު ހޯދުމަށްޓަކައި އަންނަ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ފަރާތްތައް.

ފަރާތްތަކުގެ ހެދުން

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެފަރާތެއް ހުންނަންވާނީ ކަޅު ނުވަތަ ގަދަ ނޫ ކުލައިގެ
ކޯ ޓު ގަ އެ ވެ.

ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް
ބަހައްޓަންވީގޮތް

(ހ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
()1

ގޮތުގެ

މަތީންނެވެ.

އަޑު ،މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑާއި މަންޒަރާއެކު ރިކޯޑު ކުރެވޭ އެއްވެސް އާލާތެއް
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އަދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ހައިބަތަށް އުނިކަމެއް ނުވަތަ ނިޡާމަށް ހުރަސް
އެޅިދާނެފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ނުވެއްދުން.
()2

މޯބައިލް ފޯނާއި މުވާޞަލާތީ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ނުވެއްދުން.

()3

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތަށްޓަކައި ،ޤާޟީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުމުން
ކޮޅަށް ތެދުވުމާއި ،ޝަރީޢަތް ނިމުނުކަން އިޢުލާނުކުރުމުން ކޮޅަށް ތެދުވުން.

()4

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ހައިބަތަށްޓަކައި ޤާޟީއާއި މުޚާޠަބު ކުރާއިރު" ،ޢިއްޒަތްތެރި
ޤާޟީ" މި ފަދައިން މުޚާޠަބުކުރުން.

()5

ޤާޟީގެ ހުއްދައާއެކުގައި ކޮޅަށް ތެދުވުމަށްފަހުގައި ނޫނީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއްނުބުނުން.

()6

މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާއި މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން ،ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ތަކެތި ޤާޟީގެ ހުއްދައާއެކުގައި ނޫނީ ހުށަނޭޅުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  5ވަނަ ނަންބަރުގައި އެފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
އެފަރާތަކީ ކޮޅަށް ތެދުވެހުރެ ވާހަކަދެއްކުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތެއް މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހުގައި ޤާޟީ އަންގާ އެންމެހާ އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންވާންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ފެށުން

.57

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އުމުރު

.58

ޝަރީޢަތްތައް ރިކޯޑުކޮށް

.59

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ފެށޭނީ ،އެ މަޖިލިސް ފެށިއްޖެކަމަށް އެ މައްސަލައެއް
ބަލާ ޤާޟީ އިޢުލާނުކުރުމުންނެވެ.

ކަށަވަރުކުރުން

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ އުމުރު ކޯޓުން
ސާފުކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އުމުރު ސާފުކުރަންވާނީ ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

(ށ)

ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނެތް ޙާލަތުގައި އުމުރު ކަނޑައަޅާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާގެމަތިން،
މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއެވެ.

(ނ)

ކުއްޖާގެ އުމުރު ކަނޑައެޅުމަށް ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދާއިރު 18 ،އަހަރު ފުރިފައިވާކަމަށް
ލަފާދީފިނަމަ ،އެފަދަ މައްސަލައެއް ބަލާނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯޓަކުންނެވެ.

ބެލެހެއްޓުން

(ހ)

އެހެން ޙާލަތެއް މެދުވެރިނުވާހައި ހިނދަކު ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް އާންމުކޮށް
ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ އޯޑިއޯ ރިކޯޑުކޮށްގެންނެވެ .އަދި މިގޮތުގެމަތިން ރިކޯޑުކުރެވޭ
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އެންމެހައި

ޝަރީޢަތްތައް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަކި

ފޯލްޑާރއެއްގައި

ރައްކާކޮށް

ބަ ލަ ހަ އް ޓަ ން ވާ ނެ އެ ވެ .
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތްތަކުގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ހެދުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލުން

.60

މައްސަލަ ބަލާ ނިންމުން

.61

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމަށްފަހު ،ޝަރީޢަތް
މެދުކަނޑާލުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ އެމައްސަލައެއް ބަލާ ޤާޟީއަށެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލައިފިނަމަ ،ދެން އެޝަރީޢަތް
ކުރިޔަށްގެންދާނެ ވަގުތާއި ތާރީޚު އެ މަޖިލީހެއްގައި އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  56ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކާ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ހަވާލުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން( 6 ،ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް
ކަނޑައަޅައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޤާޟީއަކާ ހަވާލުކުރެވޭ މައްސަލާގައި
ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ ،އެކަން ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ނުވަތަ ކޯޓު ހިންގުމާ
ހަވާލުވެހުރި ޤާޟީއަށް ސަބަބާއެކު އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ކުރިޔަށްދާ މިންވަރާ
ބެހޭގޮތުން މަހަކު އެއްފަހަރު އިސްޤާޟީއަށް ނުވަތަ ކޯޓު ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ޤާޟީއަށް
މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކޮށް މައްސަލަ .62

ނިންމުން

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ،ދަޢުވާ
ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ޗިޓު ފޮނުވުމުން ،އެފަރާތުގެ އެޑްރެސްކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދީފައިވާ އެޑްރެހުން ޗިޓު ރައްދުނުވެއްޖެނަމަ
ނުވަތަ އެފަރާތް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ނުފެނުނުނަމަ ،އެފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް
ސާފުކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  15ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ
އެޑްރެސް ސާފުކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޯޓަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ،
އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ބާއްވައި ،ދަޢުވާ ފޯމު ބާޠިލުކުރިކަމަށް
ޙުކުމްކޮށް ،މައްސަލައިގެ ލިޔެކިއުންތަކާއެކު ދަޢުވާފޯމު އަނބުރައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާޞާ .63

ދޫކުރުން

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްވެސް އެމައްސަލައެއް ނިމުމާއެކު ލަސްނުކޮށް
އެމައްސަލައެއް ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
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ހަތްވަނަ ބާބު
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދޫކުރުން
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު

.64

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު

.65

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނިމިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ "ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދޭ
ފޯމު" ން ނުވަތަ އެކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޝަރީޢަތް ނިމޭތާ 90
(ނުވަދިހަ) ދުވަސް ފަހުން ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،
ކޯޓުން ދޫކުރާ " ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމު" ން ނުވަތަ އެކަމަށް ކޯޓުން
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

ދޫކުރުން

(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނިމިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ
ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން
( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތަކަށް ރިޕޯޓު ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލަ ނިމޭ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ލަސްވެގެން ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި .66

ލިޔެކިއުންތައް ދޫކުރެވޭނެ

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި
ލިޔެކިއުންތައް ދޫކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފަރާތްތައް

(ށ)

()1

ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް

()2

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް

()3

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާ

()4

މައްސަލައިގެ މަޞްލަޙަތު އޮތްކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އެންމެހާ ފަރާތްތައް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާ ފަރާތަކީ އުމުރުން  18އަހަރު ފުރިފައިވާ
ފަރާތެއްނަމަ ،ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި މައްސަލައިގެ ލިޔެކިއުންތައް ދޫކުރާނީ އެ
ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ
ރިޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތަކަށް
ފީނެގުން

.67

(ހ)

މިގަވާއިދުގެ  66ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް
ފިޔަވައި ،އެހެން ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
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އެފަރާތަކަށް ރިޕޯޓު ދޫކުރެވޭނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  74ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
4/70ޖ( .އެކި އެކި ލިޔުންތަކުގައި ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ދައްކަންޖެހޭ ސްޓޭމްޕް ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ،އެކަމަށްޓަކައި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ށ)

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް ،އެމައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގެ  01އަސްލު ،ލިޔުންތަކާއެކު ހިލޭ
ދޫކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ރިޕޯޓުގެ އިތުރު ކޮޕީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެރިޕޯޓުގައި
ހިމެނޭ ލިޔެކިއުންތައް ދޫކުރެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ފީ ނެގުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،އެ ރިޕޯޓަކީ އެމައްސަލައެއް
ނިމުނުތާ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަސްވެފައިވާ ރިޕޯޓެއްނަމަ ،އެކަމަށް ނެގޭ ފީގެ އިތުރުން،
ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ގަނޑަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ފީ ނެގޭނެއެވެ.

އަށްވަނަ ބާބު
ހެކިންނާއި ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސްނެގުން
ހެކިން ހާޒިރުކުރުން

.68

ޚަބީރުން ހުށަހެޅުމާއި

.69

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ހެކިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނީ،
އެފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވީ ދުވަހާއި ގަޑި ބަޔާންކޮށް ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު
ފޮނުވައިގެންނެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މައްސަލައެއްގައި
ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ހެކިން ހާޒިރުކުރުމަށް ،ހެކި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގިދާނެއެވެ.

(ނ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ހެތްކަކު ،ކޯޓަށް
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާ ހަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާއި ހަވާލުވެ،
މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ" ،ކޯޓަށް މީހުން
ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެފަރާތަކާމެދު
ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ބަލައިގަތުން

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ޚަބީރަކު ހާޒިރުކުރަން އެދޭނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ޢިލްމީ އަދި
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ފަންނީ ތަޖްރިބާ އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަބީރުންނާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިއުންތަކަށް
ބެލުމަށްފަހު ،އެފަރާތަކީ ޚަބީރެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ފަރާތެއްކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން ،އެ ޚަބީރަކު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރުން

.70

ހެކިބަސްނެގުން

.71

ކުޑަކުދިންގެ ހެކިބަސްނެގުން

.72

(ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ޚަބީރަކު ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭކަމަށް
ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެ ހިނދަކު ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށް
އެންގުމުގެ ބާރު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ޚަބީރުން
ހާޒިރުކުރާނީ ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވައިގެންނެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ
ޚަބީރުން ހާޒިރުކުރުމަށް ،ޚަބީރުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޖުވެނައިލް
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ހ)

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،ޖުވެނައިލް
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ހެކިބަސް ނެގޭނީ ،އެ ފަރާތްތައް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްގެންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި
ޒާތަށް ބެލުމަށްފަހު ،ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިން ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެ
ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި ،ސިއްރު ހެކިބަހެއްގެ ގޮތުގައި
ނެގުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ދިފާޢުގައި ހުށަހަޅާ ހެކިން
ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފި ހިނދަކު ،ހެކި ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި
ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ސިއްރު ހެކިބަހެއްގެ ގޮތުގައި
ނެގުމާއި ނުނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  9/2011އާންމު
ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މައްސަލައިގެ ހާދިސާ ހިނގި ތާރީޚަށް ބެލުމެއްނެތި ،ކޯޓުން
ބޭރުގައި ،ޝަރީޢަތުން ބޭރުގައި ،ފުލުސް އޮފީހުން ބޭރުގައި ،އެކުއްޖާއަށް ފަރިތަ މާޙައުލެއްގައި،
އެކުއްޖާ ދެކެފަރިތަ އަދި އެކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި އިންޓަވިއުކޮށްގެން އެ
އިންޓަވިއު ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކޮށްގެން ނުވަތަ އެކުއްޖަކީ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްނަމަ،

33

އެކުއްޖާ ބުނާ އެއްޗެއް ތަރުޖަމާ ކޮށްދެވޭނެކަމުގެ ޤާބިލުކަންހުރި މީހެއްގެ ހާޒިރުގައި ،އެކުއްޖާ
ދެކެފަރިތަ އަދި އެކުއްޖާއަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބައެއްގެ ހާޒިރުގައި އިންޓަވިއުކޮށްގެން އެ އިންޓަވިއު
ވީޑިއޯ ރިކޯޑު ކޮށްގެންނެވެ.
ހެކިބަސްނެގޭނެ ގޮތްތައް

.73

ހެކިންނާ ސުވާލުކުރުން

.74

ޚަބީރުންނާ ސުވާލުކުރުން

.75

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ،ހެކިބަސް ނެގޭނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ހާޒިރުކޮށް ،ޚަޞްމުންގެ ކުރިމަތީގައި ހެކިބަސް
ނެގުން.

(ށ)

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ،ހެކިންނަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ
ފޯރާފާނެ ނުފޫޒެއްގެ ސަބަބުން ،ހެކިބަސް ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލަތަކުގައި،
ހުށަހެޅި ސަބަބުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ވީޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް،
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ އަޑުބަދަލުކޮށްގެންނާއި އަޑުބަދަލުނުކޮށް ހެކިބަސް ނެގުން.

(ނ)

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ހުރީ ،އަތޮޅުތެރޭގެ
ރަށެއްގައި ކަމަށްވެފައި ،އެފަރާތް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެ ހެކިބަސް ދޭން އުޒުރުވެރިވާ
ޙާލަތުގައި ،އެފަރާތަކުން ހުށަހެޅި އުޒުރަކީ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
އެ ހެތްކަކު ހުރި ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އެމީހަކު ހާޒިރުކޮށް ،ވީޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ
ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގުން.

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންނާއި،
ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކިންނާއި އަދި ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ހެކިންނާ
ސުވާލުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

ދެ

ޚަޞްމުންނަށް

ހަމަހަމަކަމާއެކު

ލި ބި ދޭ ން ވާ ނެ އެ ވެ.
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ،ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޚަބީރުންނާއި،
ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޚަބީރުންނާއި އަދި ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ޚަބީރުންނާ
ސުވާލުކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

ދެ

ޚަޞްމުންނަށް

ހަމަހަމަކަމާއެކު

ލި ބި ދޭ ން ވާ ނެ އެ ވެ.

ނުވަވަނަ ބާބު
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސްނެގުން
އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް .76

މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސްނެގުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް
ހެކިބަސް ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
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()1

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގޭ މައްސަލަތަކުގައި
ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ފޮނުވޭ އަމުރުގައި އެ އަޑުއެހުމަކީ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ
ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ އަޑުއެހުމެއްކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

()2

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަށް ކޮންފަރެންސްގެ އަޑާއި މަންޒަރު ސާފުކޮށް ލިބޭކަން ،މައްސަލަ ބަލާ
ފަނޑިޔާރު ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

()3

ހެކިބަސްދޭފަރާތް ހާޒިރުކުރެވިފައިވަނީ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް
މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓަކަށް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ހެތްކަކު ހާޒިރުކުރެވުނު
މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަގުތު ،ހެކިބަސްދޭފަރާތާއެކު އެކޯޓުގެ
(އެބަހީ :ހެކި ހާޒިރުކުރެވިފައިވާ ކޯޓުގެ) އޮފިޝަލަކު ހާޒިރުވެ ހުންނަންވާނެއެވެ.
އަދި މައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ އިޛުނަ ނެތި އެމަޖިލީހުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާ ސުވާލުކޮށް ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ.

()4

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ 56
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

()5

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ އަޑުއެހުމެއްގައި
ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމަކީ ޖުވެނައިލް
ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

()6

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަޑުއެހުމެއްގެ
މަޙްޟަރު ބަޔާންތައް ނަގާނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުންނެވެ .އަދި އެބަޔާންތައް
ނެގުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖެހުމަށްޓަކައި ،އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ
ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގުޅާލެވުނު ކޯޓަށް ފޮނުވާ ،ހެކިބަސްދިންފަރާތާއި
އެ މަޖިލީހުގައި ހާޒިރުވެހުރި އޮފިޝަލްގެ ސޮއިކުރުވައި އިނގިލީގެ ނިޝާން
ޖެހުމަށްފަހު ފެކްސް ނުވަތަ އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވައި،
އެބަޔާނުގެ އަސްލު ،ގުޅާލެވިފައިވާ ކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ލަސްނުކޮށް
ރައްކާތެރިކަމާއެކު
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ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ދިހަވަނަ ބާބު
ހެތްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ
އަދި ފޮޓޯފަދަ އެހެނިހެން ހެކިތައް ޙިއްޞާކުރުން
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ އޯޑިއޯ،
ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯފަދަ

.77

(ހ)

ހެތްކާއި ޤަރީނާގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ ފަދަ
ތަކެތި ބެލުމަށް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު އެދެފިނަމަ ،އެފަދަ ތަކެތި ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް

އެހެނިހެން ހެތްކާއި ޤަރީނާ

ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައި ދޭންވާނެއެވެ.

ޙިއްޞާކުރުން

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ
އަދި ފޮޓޯ ފަދަ ތަކެތި ދައުލަތުން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭފަރާތުން ސިއްރުކުރަން އެދޭ
ޙާލަތުގައި ،މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ޒާތަށް އަދި ސިއްރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ސަބަބުގެ
މައްޗަށް ބެލުމަށްފަހު ،އޯޑިއޯ ،ވީޑިއޯ އަދި ފޮޓޯ ފަދަ ތަކެތި ޚަޞްމުންނަށް ޙިއްޞާ
ނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބަލާ ޤާޟީއަށް ނުވަތަ އެމައްސަލައެއް ބެލުމަށް
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤާޟީއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބުނާ އެންމެހާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ ޙިއްޞާކުރުމުގައި
ދެޚަޞްމުންނަށްވެސް ޚަބީރުން ހާޒިރުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ރައުޔު ހޯދުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހާޒިރުކުރެވޭ ޚަބީރުންކުރެ އެއް ޚަބީރަކު އަނެއް ޚަބީރަކާ
ސުވާލުކުރުމަށް އެދެފި ހިނދަކު އެފުރުޞަތު ޝަރީޢަތުގެ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

އެގާރަވަނަ ބާބު
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން

.78

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން

.79

"ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ދަށުން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމަކީ
ކުށެކެވެ.

ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާމެދު ބުނާ ބުނުމަކުން ނުވަތަ
ލިޔާ ލިއުމަކުން ނުވަތަ ކުރާ އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ފެންނަ ގޮތަށް ކުރާ ޙަރަކާތަކުން ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކޯޓު ތެރޭގައި ނުވަތަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ވިޔަސް ކޯޓަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް ކަމެއް
ކުރުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމެވެ.
()1

ކޯޓާ ބެހޭގޮތުން ނުބައި ތަޞައްވުރެއް ދިނުން ނުވަތަ ދޭން މަސައްކަތްކުރުން.
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()2

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅުން ނުވަތަ ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކުރުން.

()3

ހިނގަމުންދާ ޝަރިޢަތެއްގައި ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި ޤާޟީއަކު އިންސާފުވެރިކޮށް
މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުރުން.

()4

ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ ނެރޭ އަމުރަކަށް ނުވަތަ މިނޫން ގޮތަކަށްވެސް ކޯޓުން
އަންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވާގޮތަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޤަޞްދުގައި ކަމެއްކުރުން.

()5

ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެ ޝަރީޢަތުގައި ދޭންޖެހޭ ހެކިބަހެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ހެތްކެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން.

()6

ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ދަތިކުރުން ނުވަތަ ދަތިކުރަން މަސައްކަތްކުރުން.

()7

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޤާޟީއަކު ކުރާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން.

()8

ކޯޓަށް ނުވަތަ ޤާޟީއަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކަށް އިހާނާތްތެރިވާފަދަ ބަހެއް ބުނުން
ނުވަތަ ޢަމަލެއް ކުރުން.

()9

ކޯޓު ތެރޭގައި ނޭދެވޭ އަދި ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރުމާއި ،އަދަބާ ޚިލާފު ޢަމަލުކުރުމާއި
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތާ އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ހެދުން އަޅައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން.

( )10ޤާޟީއެއްގެ ނުވަތަ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށް ،އެމީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އަތްލުން
ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުންދިނުން.
( )11ކޯޓަށް ހާޒިރުވެހުރި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް ،އެމީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި އަތްލުން ނުވަތަ
އެމީހެއްގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުންދިނުން.
( )12ކޯޓުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން.
( )13އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރިކޯޑުކުރެވޭ ނުވަތަ ފޮޓޯ ނެގޭ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ،ކޯޓުގެ
ހުއްދައާނުލައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުން.
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ
އަދަބު ކަނޑައެޅުން

.80

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ:
(ހ)

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައްޔާއި ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރޭގައި ހިންގާ ،ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލުތަކުގައި ވަގުތުން ނުވަތަ؛

(ށ)

ކޯޓުން ބޭރުގައި ހިންގޭ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރުމުން
ނުވަތަ؛

(ނ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑި ފަރާތް ފިލައިފިނަމަ،
އެފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރަން އަމުރު ކުރުމުން އެފަދަ ފަރާތެއް ހާޒިރުކުރުމުންނެވެ.
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ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުން

.81

(ހ)

ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން އަދަބު
ކަނޑައަޅާނީ ،ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި
ޝަރީޢަތަށް އެޅޭ ހުރަސްތައް ނައްތައިލުމަށާއި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި
ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިންމުކަން ބޮޑު ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި އަދަބު
ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތްތަކާ ބެހޭ .82

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް އާންމުކުރެވޭނީ މިގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާގޮތަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން

.83

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވެ އިންސާފުވެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމުން

މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން މަނާ

.84

ކޯޓުތެރޭގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް

.85

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

މަނާކުރުން

ޙާލަތްތައް

އެއްކިބާވެ އަދި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތެއް އާންމުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ހިނގަމުންދާ
އާންމުކުރުމަކީ
އެމަޢުލޫމާތެއް
(ހ)

ބެހޭގޮތުން

ޝަރީޢަތަކާ

ތެދުވެރިކަމާއި

ހުއްދަކަމެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް،
ހާމަކުރުމަކީ

ތިރީގައި

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

މަޢުލޫމާތެއް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޙާލަތްތަކުގައި

މަނާކަމެކެވެ.

އާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން
މަ ނާ ކު ރާ ކަ މަ ކަ ށް ވު ން.

(ށ)

ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ،މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ،ޝަރީޢަތަކާބެހޭ
އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އާންމުކުރުން ކޯޓުން މަނާކޮށްފައިވުން.

(ނ)

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކީ މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ
ޝަ ރީ ޢަ ތަ ކަ ށް ނު ވު ން.

(ރ)

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ސިއްރު މަޢުލޫމާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ހިންގޭ ޝަރީޢަތަކަށްވުން.

(ބ)

ވަކި ސަބަބަކާހުރެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކަމެއް އާންމުކުރުން މަނާކަން ޝަރީޢަތުން
އަންގާފައިވުން.

ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން

(ހ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން ކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ގޯތިތެރޭގައި ހިންގައިފިނަމަ އެފަދަ
ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝަރީޢަތުގެ
މަޖލީހުގައި ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތް ނުވަތަ ގޯތިތެރޭގައި ހިންގުމަށްފަހު ފިލައިފިނަމަ
ނުވަތަ ކޯޓަށް އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނުއިރު އެޢަމަލު ހިންގި
ފަރާތް ކޯޓުގައި ނެތިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް
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ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެފަރާތެއް ކޯޓަށް
ހާޒިރުކުރުމުން އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީން އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ހައްޔަރުކުރެވުނު

ފަރާތަށް

އޭނާ

ހައްޔަރުކުރަން

އަމުރުކުރެވުނު

ސަބަބު

އަ ން ގަ އި ދި ނު ން.
()2

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތަށް އޭނާގެ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު ލިބިދިނުން.

()3

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގައި
ހުށަހެޅޭ ހެތްކާއި ޤަރީނާއަށް ބެލުމަށްފަހު ،ވަގުތުން ޙުކުމްކުރުން ނުވަތަ އެހެން
ދުވަހަކަށް އެ ޙުކުމްކުރުން ފަސްކުރުން.

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑި ފަރާތް

.86

ކޯޓުން ފިޔަވަޅު އެޅުން

.87

ކޯޓުތެރޭގައި ކުރާ ކޯޓުގެ

.88

ހައްޔަރުކޮށްގެން ހާޒިރުކުރުން

(ހ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފި ފަރާތެއް ބަންދުކޮށްގެން ހާޒިރުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރާ
ޙާލަތުގައި އެފަދަ ފަރާތެއް ހުރީ މާލޭގައި ނަމަ ހައްޔަރުކުރާތާ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރި ފަރާތެއްކަމަށްވާނަމަ
ހައްޔަރުކުރާތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފިނަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނީ
ސީދާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުންނެވެ.

ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލު

()1

ކޯޓު ތެރޭގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން.

()2

ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރެއް ނުވަތަ ކުރާ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުނުކުރުން.

(ހ)

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފިނަމަ
ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ކުރިއަށްދިޔަނުދީ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް
އުދަނގޫވާފަދަ ޢަމަލެއް ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ އިންޒާރަށްފަހު
ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފިނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ
 85ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންނެވެ.

(ށ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައިގެން
ކަމަށްވާނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  85ވަނަ
މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނެވެ.

(ނ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ ޤާޟީއެއްގެ ނުވަތަ ޤާޟީންގެ ގަޔަށް އަތްލައިގެން
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ކަމަށްވާނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  85ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.
(ރ)

މިމާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރީ ކަނޑިއެއް ބަޑިއެއް
ނުވަތަ އެ އެއްޗަކުން މީހަކު މަރާލެވިދާނެފަދަ އެއްޗެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށްވާނަމަ،
އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އަދަބު ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ފަދައިން
ބޮޑުވާނެއެވެ.

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބު
އަދާކުރުމަށް އެއްބާރުލުން

.89

ނުދީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފި ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  87ވަނަ

ނުދިނުން

މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ހެކިބަހެއް ދިނުމަށް

.90

ކޯޓުގެ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ

.91

އިންކާރުކުރުން

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ އެއްބާރުލުން

ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެ ޝަރީއަތެއްގައި ދޭންޖެހޭ ހެކިބަހެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ހެތްކެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ،ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފި ފަރާތަކަށް
އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންނެވެ.

އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފިނަމަ،
އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރި ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި
އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުންނެވެ.

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ

.92

މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް

.93

މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުން

ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން
އެއްވެސް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެނަމަ،
އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރި ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ގެ ދަށުންނެވެ.

ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުން

ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލާ ޙާލަތުގައި
އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެގޮތަކަށް އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރި ފަރާތަކަށް އަދަބު
ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް
ލިބުން

.94

ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑާލާ ޙާލަތުގައި
މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރި މީހެއްގެ އަދަބަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ
އަދަބެވެ.

ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްފަހު އަދަބު .95

ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތްތައް

(ހ)

މިގަވާއިދުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)( ،ނ) އަދި (ރ) އާއި  92ވަނަ މާއްދާއާއި  93އާއި
 94ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ އެމައްސަލައެއްގެ
ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްފަހުގައެވެ.

(ށ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޙާލަތުގައްޔާއި
އަދި އެނޫނަސް ވަގުތުން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި،
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އެ މައްސަލައެއް ނިމެންދެން އެފަރާތެއް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
ކޯޓުގެ އަމުރަށް
ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ އަދަބު

.96

ކޯޓުގެ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޙުކުމަށް ނުވަތަ
އެ އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ގޭގައި ބަންދުކޮށްފި ނުވަތަ އަރުވާލައިފި ނުވަތަ

ތަންފީޛުކުރުން ހުއްޓާލުން

ޖަލަށްލައިފި ޙާލަތެއްގައި ،އެ ޙުކުމަށް ނުވަތަ އެ އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުން ،އެފަރާތެއްގެ
މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު އަދަބު ތަންފީޛުކުރުން ހުއްޓާލައި ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް އެންގުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑި ފަރާތުން .97

މަޢާފަށް އެދުން

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ފަރާތަކީ މިގަވާއިދުގެ  94ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތެއްނަމަ ،އެކުށަށް ހިތާމަކުރާކަން ލިޔުމަކުން
ކޯޓަށް އެންގުމާއެކު ތެދު ނިޔަތުގައި މަޢާފަށް އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކުން ނުވަތަ
މުއައްސަސާއަކުން ކޯޓުގެ

.98

()1

އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު އަދަބު ތަންފީޛުނުކުރުމަށް އެންގުން؛ ނުވަތަ

()2

އަދަބެއް ކަނޑަނާޅައި ،އެފަރާތެއް ދޫކޮށްލުން؛ ނުވަތަ

()3

އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު އަދަބުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން.

(ހ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްނަމަ،
އެ ވަގުތަކު އެ ތަނެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތެއް ނުވަތަ އެކަމަކާ

ޙުރުމަތް ކެނޑުން

ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއް އެކަމާ ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެފަރާތަކަށް
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަދި އެ
ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތުން އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިންކަން ސާބިތުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ
އިސްފަރާތުން އެފަދަ ޢަމަލެއް ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިކަމަށް ބުނެ
އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ އެފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ
ކުށުން ބަރީއަވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޢަމަލެއް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ
ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ ،ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ އެ ޢަމަލެއްކުރި
މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ.
()1

ކޯޓުގެ

ޙުރުމަތް

މުއައްސަސާއެއްގެ
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ކެނޑޭފަދަ
ވަކި

ޢަމަލެއްކުރީ،

ޤާނޫނީ

މުވައްޒަފެއްކަމަށްވުން.

ޝަޚްޞެއް

ނުވަތަ

()2

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ގައިވާ ފަދަ
ފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކުގައި ކަމަށްވުން.

()3

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ގައިވާ ފަދަ ފަރާތެއް
މަސައްކަތުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުން ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ އިހުމާލުންކަމަށްވުން.

ޝަރީޢަތުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ

.99

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ

 .100ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހުނު ސަބަބު ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް

ކަންތައްތައް

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަދަބު ދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަން އަންގައި އެފަދަ ޢަމަލެއް
ނުކުރުމަށް އިންޒާރު ދެވިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

(ށ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ކުށަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި އެމީހަކު ކުރި ޢަމަލަކީ
އެ ޢަމަލެއްގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ،އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އިންސާފު ފޯރުކޮށްދޭ
ފަރާތަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ޢަމަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

(ނ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލުކުރި ފަރާތުން އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދިފައިވާކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން.

އަދަބު ތަންފީޛުނުކުރުން

އެންގިފައިނުވާނަމަ

ފަނޑިޔާރަކު ޙުރުމަތް ކެނޑުން ( .101ހ)

އެ

އަދަބެއް

ތަންފީޛެއް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރަކު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތްކެނޑޭ ފަދަ ކަމެއްކޮށްފިނަމަ ،އެފަނޑިޔާރަކު
ކުރި ކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ
މުއައްސަސާތަކަށް

(ށ)

ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ  9ވަނަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި ޝަރީޢަތާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގޮތަކަށް ފަނޑިޔާރަކު
ޖަވާބުދާރީ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތު

( .102ހ)

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލު ހިނގިތާ ( 3ތިނެއް) މަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ
ވީތަނެއް ނޭނގޭ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ ،އެފަރާތެއް
ހޯދައި ނުވަތަ ފެނުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެ.
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ބާރަވަނަ ބާބު
ވަކީލުންނާ ގުޅޭ އިޖުރާއާތުތައް
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓުގައި

( .103ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު03( 2012/01/SC :

ވަކާލާތުކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް

ޖޫން  )2012ސަރކިއުލަރއާއި،

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން އެކޯޓުގެ ވަކީލުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި
ވަކާލާތުކުރާ ފަރާތަކީ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ
ބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  6.2ގެ (ހ)(،ށ) އަދި (ނ) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ
އެއްވެސް ކޯޓަކުން ވަކާލާތުކުރުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް މަނާކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެންނުވާނެއެވެ.

ވަކީލުން ހަމަޖެއްސުން

 .104ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  51ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި  53ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ
ގުޅިގެން ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނީ
ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ
ޙައްޤު އެފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަކީލުން ބަދަލުކުރުން

( .105ހ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަކު ބަދަލުކުރުމަށް
އޭނާގެ މުވައްކިލު ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާއާތުތަކާ އެއްގޮތަށް
ވަކީލު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކޯޓުން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަކީލަކު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ އަލަށް ހަމަޖެހުނު ވަކީލު
އޭނާ އެމަސައްކަތާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ޝަރީޢަތުގައި ނެގިފައިވާ ބަޔާންތައް ބެލުމަށް
އެދިއްޖެނަމަ ،މިގަވާއިދުގެ  48ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ކޯޓުން އެވަކީލަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ވަކީލުން ތަނާޒުލުވުން

( .106ހ)

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  4.1ގެ
(ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި
ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލަކު އެމައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވެއްޖެނަމަ ،ލަސްނުކޮށް އެކަން އެވަކީލަކު
ނުވަތަ މުވައްކިލަކު ލިޔުމުން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވަކީލަކު މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވުމަށްފަހު
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އެކަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު ''ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ
ގަވާއިދު'' ގެ  4.1ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލަކު އެމައްސަލައަކުން
ތަނާޒުލުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެކަން މުވައްކިލަށް އެންގުމަށްފަހު،
އެވަކީލަކު އެ މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވީކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.

ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ވަކީލަކު
އައުން
ވަކީލުންގެ ހެދުން

 .107ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،އެމައްސަލައެއްގައި އޭނާއަކީ
ހެތްކެއް ކަމުގައި ވެދާނެ މައްސަލައެއްގައި ވަކީލަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.
 .108ކޮންމެ ވަކީލަކުވެސް ވަކާލާތުކުރުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާއިރު ހުންނަންވާނީ
ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ ހެދުމުގައެވެ.

ވަކީލުން ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން

( .109ހ)

އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ބަދަލުގައި
ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް
ދަތިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައި އިހާނަތްތެރިވެއްޖެނަމަ،
އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރ ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ
 76ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ  85ވަނަ މާއްދާއާއި  87ވަނަ މާއްދާ އަދި 88
މި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ގުޅުންހުރި މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ
ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)ގެ  76ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ
 85ވަނަ މާއްދާއާއި  87ވަނަ މާއްދާ އަދި  88ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ
އަދަބުގެ އިތުރުން އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތް ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި،
 3މަސްދުވަހާއި  6މަސްދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރުމުގެ
ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

އެއްވެސް ވަކީލަކު މި މާއްދާގެ (ހ)އާއި (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު" އާ
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުގެ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށްބަލައި އެ ޢަމަލަކަށް ފިޔަވަޅު
އަޅައިދިނުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.

ވަކީލުންނަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ ( .110ހ)

އަމުރު ފޮނުވުން

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށްޓަކައި
އެފަރާތްތަކަށް ކޯޓުއަމުރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިފާޢީ
ވަކީލަށް އަމުރު ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެފަރާތުގެ އަމުރު މުވައްކިލާ ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
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ވަކީލުން ކޮށްގެން ނުވާނެ
ކަންތައްތައް

 .111ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ އެއްވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި
ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ  3.2ގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ)( ،ރ)،
(ބ)( ،ޅ)( ،ކ)( ،އ)( ،ވ)( ،މ)( ،ފ)( ،ދ)( ،ތ) އަދި (ލ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ވަކީލުން ކޯޓަށް އެހީތެރިވުން

" .112ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ ރޫޙާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެ މަތީން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ،ޝަރީޢަތްތައް ހިންގުމަށް
ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ތޭރަވަނަ ބާބު
ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރުތައް
އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ
ކުދިންކުރާ ކުށްކުށާ ގުޅިގެން
ނެރެންޖެހޭ އަމުރުތައް ނެރުން

( .113ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު 4
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންކުރާ ކުށުގެ
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު
ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
()1

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުދިންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި
ނެރޭ އަމުރު

()2

ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު

()3

ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރު

()4

ފުރުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރު

()5

ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު

()6

ސިޓީ ،މެސެޖް ،ފޯނު ކޯލް އަޑުއަހައި ،އެފަދަ މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބަލައި
ފާސްކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު

()7

ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އަމުރު

()8

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު
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()9

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރު

( )10މުއައްސަސާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން
ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރު
( )11ބަންދުކުރުމުގެއަމުރު(ޝަރީޢަތުން ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން)
( )12ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު
( )13ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރު
( )14ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށް އަންގާ އަމުރު
( )15ޙުކުމް ތަންފީޛު ނުކުރުމަށް އަންގާ އަމުރު
( )16އިޞްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެއްގައި/
ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި /ގޭގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުން ނުވަތަ
އިޞްލާޙީ
(ށ)

ޕްރޮގްރާމެއްގައި

ބައިވެރިކުރުމުގެ

އަމުރު

މި މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަމުރުތަކުގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށުގެ
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ އެންމެހާ އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  01އިން  07އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ އަމުރުތައް ހޯދުމަށް
އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ ދައުލަތުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއައްސަސާއަކުންނެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  01އިން  07އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ އަމުރުތައް
ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަށް ބަލައިގަނެވޭނީ ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި
ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތައް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެރޭ އެންމެހައި އަމުރުތަކުގެ ނަމޫނާ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

46

ސާދަވަނަ ބާބު
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުން
އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި
ބައިވެރިކުރުން
އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުގައި
ބައިވެރިކުރާ ކުދީން ބައިތިއްބާނެ
ތަނެއްކަނޑައެޅުން

 .114ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރާ ކުޑަކުދިން އިޞްލާޙުކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި
އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކުރެވިދާނެއެވެ.
" .115ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޤާޟީއަށް
ލިބިދީފައިވާ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ،ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން ބޭތިއްބުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިޞްލާޙީ
މަރުކަޒެއް ނުވަތަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި ޙުކުމުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޖާ ބެހެއްޓުން ނުވަތަ
އެ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޙުކުމުގެ މުއްދަތަށް
އެ ކުއްޖަކު ގޭގައި ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިކުރުމުގެ އަމުރު

" .116ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ  17ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްލާޙީ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި
ކުދިން

އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމް
ފުރިހަމަކުރުން

ބައިވެރިކުރެވޭނީ އެކަމަށްޓަކައި ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

 .117މިގަވާއިދުގެ  114ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކު ،އެކުއްޖަކަށް
ކަނޑައެޅުނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފިނަމަ "ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި،
ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ  18ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ،އެކުއްޖަކު އޭނާގެ ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއާ ހަވާލުކުރުމަށް
އަމުރުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަނުކުރުން

" .118ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުއްޖެއްގެ
މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެގެން އެ ކުއްޖަކު އަނބުރައި މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ދެވެން ހުރި
ފުރުޞަތުތައް ދިނުމުންވެސް އެކުއްޖަކު އިޞްލާޙު ނުވިކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ
އެކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކުއްޖެއްގެ
މައްޗަށް ސާބިތުވި ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަންވާނެއެވެ.
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ފަނަރަވަނަ ބާބު
އާންމު މާއްދާތައް
ރިސެސް ކަނޑައެޅުން

( .119ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  78ވަނަ މާއްދާގެ
(ބ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޯޓު ރިސެސްއަށް ދިއުމާމެދު ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ
އާންމު މަޖިލީހުން އަހަރަކު  01ފަހަރު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ރިސެސްއާމެދު އެހެން
ގޮތަކަށް ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ރިސެސްއަށް ދެވޭނީ ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރަކު
ގިނަވެގެން ( 01އެކެއް) މަސްދުވަހަށެވެ.

މަތީމަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ފައިލް
ފޮނުވުން

( .120ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  4/2010އާންމު ސިޓީގެ  02ވަނަ ނަންބަރުގެ
 01ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މައްސަލައިގެ
ފައިލު ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުންތަކެއް ފޮނުވުމަށް އަންގާތާ
ގިނަވެގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިލެއް ނުވަތަ އެ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެ
ލިޔުންތަކެއް މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ފޮނުވާ ފައިލުގައި ހިމެނޭ
ލިޔުންތަކުގެ ލިސްޓެއް ނަގައި ،ފޮނުވޭ ފައިލުގެ ނަކަލެއް ހަދައި ،ކޯޓުގެ ރިކޯޑަށްޓަކައި
ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ޤަޟިއްޔާގެ ފައިލު ފޮނުވި ކޯޓު އެނގޭނެހެން ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ
ޤަޟިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ފައިލު ފޮނުވާފައިވާކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުމުގެ
އަސާސް
ސިއްރު އަދި އަވަސް
މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުން

 .121ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބަލާ ހުރިހާ ޤަޟިއްޔާ ތަކެއްވެސް ބަލައި ނިންމަންވާނީ ،އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
( .122ހ)

"ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ،އިންސާފުކޮށް އަދަބުދިނުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު" ގެ  03ވަނަ މާއްދާއާއި  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތީން ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާބެހޭ މައްސަލަތަކަކީ ސިއްރު އަދި އެކަށީގެންވާ
އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަތަކެކެވެ.

(ށ)

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތައް އަޑުއެހުމަށް ނޫސްވެރިންނާއި ،ރިޕޯޓަރުންނާއި،
ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި،

(ނ)

މި

މާއްދާގެ

އާންމުންނަކަށް

(ށ)

ގައި

އެގޮތަށް

ނުވަދެވޭނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ސުކޫލްތަކާއި،

ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ،އެކި އެކި ކޮލެޖުތަކާއި އަދި ތަފާތު ޢިލްމީ ބޭނުންތަކަށް ޖުވެނައިލް
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ކޯޓަށް ތަމްރީނު ހޯދުމަށްޓަކައި އަންނަ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުން
ހުއްދަދެވޭ ފަރާތްތައް މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.
މައްސަލަ ހިނގަމުންދާގޮތް
ރިޕޯޓުކުރުން

( .123ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)ގެ  56ވަނަ
މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަކާއި މައްސަލައެއް ހަވާލުކުރާ
ދުވަހުންފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް
ކަ ނ ޑަ އަ ޅަ ން ވާ ނެ އެ ވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައި
ނުވާނަމަ ،އެކަން ސަބަބާއެކު ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މައްސަލަ
ކުރިއަށްދާ މިންވަރާބެހޭގޮތުން މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު އިސްޤާޟީއަށް މަޢުލޫމާތު
ދޭންވާނެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއްކަމުގައި ބަލާ އުމުރު  .124ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ކުއްޖެއްގެ އުމުރު ބަލާނީ ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ

ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް

މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ .ރަސްމީ ލިޔުމެއް ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި އުމުރު ކަނޑައަޅާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ
ލަފާގެމަތިން ،ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަބަލާ ޤާޟީއެކެވެ.

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ
ޚިލާފުވުން

 .125ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  76ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް ،ކޯޓުގެ އިޛުނައެއްނެތި ޝަރީޢަތުގެ
މަޖިލީހުން ނިކުމެ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވާފަދަ ޢަމަލެއް މީހަކު ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް
ބަލައި ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

( 10,000ދިހަހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

(ށ)

( 15ފަނަރަ) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ ( 1އެކެއް)
މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ގޭގައި ބަންދުކުރުން.

ޝަރީޢަތުގައި ނަގާ އިޖުރާއީ
ނުކުތާތަކާއިމެދު ގޮތެއް
ކަނޑައެޅުން

 .126ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ އިޖުރާއީ ނުކުތާތަކާއިމެދު
އަންނަނިވިގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ނުކުތާއަކީ ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެވޭނެ ނުކުތާއެއްކަމަށް
ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ:
()1

ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ މައްސަލަނިމުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ
ނުކުތާއެއްކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދަކު ،އެ ޝަރީޢަތެއް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެއިޖުރާއީ ނުކުތާއަކާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

()2

ހުށަހެޅި އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ މައްސަލަނިމުމުގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ
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ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދަކު ،އެ މައްސަލައެއްގެ
ޙުކުމް ކުރުމާއި ހަމައަށް އިޖުރާއީ ނުކުތާއަށް ގޮތެއް ނުނިންމާ ފަސްކުރުމުގެ
އިޚުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ޤާޟީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ  01ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތީން ހުށަހެޅޭ އިޖުރާއީ
ނުކުތާއާމެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ އެ ނިންމިގޮތެއް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ފަރާތްތަކަށް ލިއުމުން ދޭންވާނެއެވެ.

ޝަރީޢަތްތައް އާންމުނުކުރުން

( .127ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/91ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  12ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ،މައްސަލައަކާ
ގުޅިގެން އެކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ،ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ކުއްޖާގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ
ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނޭ ގޮތުގެ މަތީން ،ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
ޤާނޫނު ތަންދޭ މިންވަރަށް ހާމަކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

މިގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ
ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
މާނަ ކުރުން

 .128މިގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަކަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އާންމު މަޖިލީހުންނެވެ.
 .129މި ގަވާއިދުގައި ،ލަފުޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން ،އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި
ނުވާހައި ހިނދަކު:
''އިސްޤާޟީ'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ
ޤާނޫނު) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވޭ
ކޮންމެ ޤާޟީއަކަށާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ ކޮންމެ ޤާޟީއަކަށެވެ.
''ޤާޟީ'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ
ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރާ ކޮންމެ ޤާޟީއަކަށެވެ.
''ރަޖިސްޓްރާރ'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  59ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކަށެވެ.
''މައްސަލަ'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ
ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު  4އިން ލިބިދޭ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން ޤާނޫނުގައި ކުޑަކުދިން ކަމުގައި
ބުނާ ކުދިންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކާއި ،ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގެ
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށެވެ.
''ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
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ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  76ވަނަ މާއްދާގެ މަފްހޫމްގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކަށެވެ.
''ޝަރީޢަތް'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ
ޤާނޫނު) ގެ ޖަދުވަލު  4އިން ލިބިދޭ އިޚްތިޞާޞްގެ ދަށުން ޤާނޫނުގައި ކުޑަކުދިން ކަމުގައި
ބުނާ ކުދިންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ މައްސަލަތަކާއި ،ކުށްކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގެ
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށެވެ.
''ދުވަސްވީ ޝަރުޢީ ލިޔުން'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،އެމައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމޭތާ 90
ދުވަސް ހަމަވެފައިވާ ކޮންމެ ޝަރުޢީ ލިޔުމަކަށެވެ.
"މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތްތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ،ކުއްޖާގެ
މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
''ރަސްމީ ލިއުން'' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޖުވެނައިލް
ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާ ކޮންމެ ލިއުމަކަށެވެ.
''ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް'' ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ،ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް
ބެލުމަށްޓަކައި އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ޤާޟީއަކު ،އެ މަޖިލީހަކީ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެތްކަމަށް
ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ މަޖިލީހަކަށާއި ،ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހިންގާ ޝަރީޢަތަކާއި ގުޅިގެން އެ
ޝަރީޢަތެއް ހިނގަމުންދާ ވަގުތު އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ،ގުޅާލެވިފައިވާ
ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށެވެ.
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ޖަދުވަލު 1.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 ނަންބަރު:

ކޯޓު އަމުރު
 އަމުރުގެ ބާވަތް :ބަންދުކުރުން  /ބަންދުންދޫކުރުން
 ޙަވާލާދޭ ފޯމުގެ ނަންބަރު:
ކުއްޖާގެ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ޖިންސް :ފިރިހެން

އުފަން ތާރީޚު:

މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 މިފޯމުގައިވާ ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
ބަންދުގައި ބަހައްޓަންވީ މުއްދަތު:
ބަންދުގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚު:

މުއްދަތު ފެށޭ ގަޑި:

ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު:

މުއްދަތު ހަމަވާގަޑި:

ބަންދުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވީތަން:
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 މިފޯމުގައިވާ ކުއްޖާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
ދޫކޮށްލި ގަޑި:

ބަންދުން ދޫކޮށްލި ތާރީޚު:
ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

އިތުރުބަޔާން:

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ތާރީޚު:
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ޖަދުވަލު 2.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 ނަންބަރު:

ކޯޓު އަމުރު
 އަމުރުގެ ބާވަތް :ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު
 ޙަވާލާދޭ ފޯމުގެ ނަންބަރު:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް.....................................................................................................................................:
ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު:
						
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

					
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

							
ޖިންސް:

އުމުރު /އުފަން ތާރީޚު:

 ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު...................................................................................................................:
 ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ.........................................................................................................................:
 މައްސަލަ ބަލާ މީހާގެ ނަމާއި އިދާރާ............................................................................................................:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 އިތުރުބަޔާން:
 -މިއަމުރުގެ ބާރު ހިނގާނީ އަމުރު ނެރޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ( ) ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ތާރީޚު:

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ގަޑި:
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ޖަދުވަލު 3.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 ނަންބަރު:

ކޯޓު އަމުރު
 އަމުރުގެ ބާވަތް :ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން
 ޙަވާލާދޭ ފޯމުގެ ނަންބަރު:
 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
 ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ:
ތަން:
މީހުން:
ތަކެތި:
 ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:

 ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ:
 ބަލައި ފާސްކުރަން ދިން މުއްދަތު:
 މައްސަލަ ބަލާ މީހާގެ ނަމާއި އިދާރާ:

____________________________________________________
މަތީގައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
 އިތުރުބަޔާން:

ތާރީޚު:

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ގަޑި:
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ޖަދުވަލު 4.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 ނަންބަރު:

ކޯޓު އަމުރު
 އަމުރުގެ ބާވަތް :ފުރައިގެން ދިއުން މަނާކުރުން
 ޙަވާލާދޭ ފޯމުގެ ނަންބަރު:
 މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
 ފުރައިގެން ދިއުން މަނާކުރަން ބޭނުންވާ ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު:
						
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

					
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
އުމުރު/އުފަން ތާރީޚު:

							
ޖިންސް:
 ފުރައިގެން ދިއުން މަނާކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
 ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ:
 މުއްދަތު:
 މައްސަލަ ބަލާ މީހާގެ ނަމާއި އިދާރާ:

_________________________________________________
މަތީގައިވާ ކުއްޖާ ފުރައިގެން ދިއުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
 އިތުރުބަޔާން:

ތާރީޚު:

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ގަޑި:
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ޖަދުވަލު 5.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 ނަންބަރު:

ކޯޓު އަމުރު
 އަމުރުގެ ބާވަތް :ޕާސްޕޯޓާއި ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުން
 ޙަވާލާދޭ ފޯމުގެ ނަންބަރު:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ ކުއްޖާގެ މަޢުލޫމާތު:
						
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

					
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
އުމުރު/އުފަން ތާރީޚު:

							
ޖިންސް:

 ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު:
 ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ:
 މައްސަލަ ބަލާ މީހާގެ ނަމާއި އިދާރާ:
__________________________________________________________________
މަތީގައިވާ ކުއްޖާގެ ޕާސްޕޯޓް  /ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
 އިތުރުބަޔާން:
 މިއަމުރުގެ ދަށުން (ކުއްޖާގެ ނަން) ގެ ،ޕާސްޕޯޓް/ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފަހައްޓާނީ (ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާ މުއްދަތު) ގެ ނިލަށެވެ.ނޯޓު:

ތާރީޚު:

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ގަޑި:
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ޖަދުވަލު 6.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 ނަންބަރު:

ކޯޓު އަމުރު
 އަމުރުގެ ބާވަތް :މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު
 ޙަވާލާދޭ ފޯމުގެ ނަންބަރު:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
 މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދަން އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
						
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

					
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް-:

އައި،ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
އުމުރު/އުފަން ތާރީޚު:

							
ޖިންސް:

 މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
 ހެތްކާއި ޤަރީނާ:
 މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ހޯދަން ބޭނުންވާ މުއްދަތު:
 މައްސަލަ ބަލާ މީހާގެ ނަމާއި އިދާރާ:
_________________________________________________
މަތީގައިވާ ތަކެތި ހޯދައި ބޭނުންކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
އިތުރުބަޔާން:

ތާރީޚު:

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ގަޑި:
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ޖަދުވަލު 7.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
 ނަންބަރު:

ކޯޓު އަމުރު
 އަމުރުގެ ބާވަތް :ހަށިގަނޑުން ނެގޭ ތަކެތީގެ ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ކުރާ އަމުރު
 ޙަވާލާދޭ ފޯމުގެ ނަންބަރު:
މައްސަލައިގެ ބާވަތް:
 ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ:
						
ފުރިހަމަ ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

					
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް-:

އައި،ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
އުމުރު/އުފަން ތާރީޚު:

							
ޖިންސް:
 ނަގަންބޭނުންވާ ސާމްޕަލް:
 ސާމްޕަލް ނަގަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
 ލިބިފައިވާ ހެތްކާއި ޤަރީނާ:
 މައްސަލަ ބަލާ މީހާގެ ނަމާއި އިދާރާ:

_________________________________________________
މަތީގައިވާ މީހާގެ ،ފޮރެންސިކް ތަޙުލީލުތައް ކުރުމަށް އޭނާގެ ބަކަލް ސްވޮބް ،ނެއިލް ކްލިޕްސް ،ނެއިލް ސްވޮބް،
ފިންގަރޕްރިންޓް ނެގުމަށް އަމުރުކޮށްފީމެވެ.
އިތުރުބަޔާން:

ތާރީޚު:

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ގަޑި:
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ޖަދުވަލު 8.1
Juvenile Court
'Male
Republic of Maldives

ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު:

									

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު
ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ:
ފުރިހަމަ ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް (އަތޮޅާ ރަށާއެކު):
ހާޒިރުކުރެވޭ ބޭނުން:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ:
		
ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:
މަތީގައިވާ ބޭނުމަށް (ތާރީޚު) ދުވަހުގެ (ގަޑި) އަށް މިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގަމެވެ.
ހިޖުރީ ތާރީޚު
މީލާދީ ތާރީޚު

ނޯޓު :ކޯޓަށް ހާޒިރުވާއިރު އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންނަންވާނެވެ.

									
					
ހަވާލުވި މީހާގެ:

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

		
ހަވާލުކުރި މީހާގެ:

ސޮއި:

		
..................................................

ސޮއި:

....................................

ނަން:

		
..................................................

ނަން:

....................................

ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާއާހުރި ގާތްކަން................ :
ގަޑި:

..................................................

ތާރީޚު:

..................................................
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ޚާއްޞަ އެންގުންތަކެއް:
.1

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ
ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

.2

މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހ.

އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ށ.

ތިމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒިރުނުވެވުނުނަމަ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރު
ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފުރަން ޤަޞްދުކުރާ ދުވަހުގެ
މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ހަފުތާކުރިން ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.3

ކޯޓަށް ހާޒިރު ވާންޖެހޭ މީހަކު ނުވަތަ ފަރާތް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ހ.

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ( 75/-ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު  27/76ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ށ.

ޖިނާއީ މައްސަލައަކަށް ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ
 88ގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ރަށުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .ނުވަތަ ބަންދުގައި
ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

ނ.

ޢާއިލީ އަދި މަދަނީ މައްސަލައަކަށް ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މިއެންގުމުގެ
 5 ،4އަދި  8ވަނަ ނަންބަރު ،މިއިން ނަންބަރެއްގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

.4

ޢާއިލީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅޭނަމަ ،ނުވަތަ ވީތަނެއް
ނެނގޭނަމަ ،އެމީހަކު ހޯދުމަށް ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިޢްލާނުކުރުމަށްފަހު އެމީހާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ގޮތެއް
ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.5

ޢާއިލީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ،ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅޭނަމަ ،ނުވަތަ ވީތަނެއް
ނެނގޭނަމަ ،މައްސަލަ ބާޠިލްކުރުން ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްދިނުން އެދިފައިވާނަމަ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުން ނުވަތަ
ޖޫރިމަނާއަކާއެކު މައްސަލަ ބާޠިލުކުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.6

ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ބަލަންފެށުމަށްފަހު ،ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި
އެމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގި ނުވަތަ އެމީހަކުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެމީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ނިންމޭނެކަން
އިޢްލާނުކުރުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ބަލާ ނިންމޭނެއެވެ .ހަމަ އެފަދައިން ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހުގައި
މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން މަޤުބޫލު އުޛުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް
ކުރެވޭނެއެވެ.

.7

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރާއި ،އެއްގަމު ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތް ދިމާވެގެން ނުވަތަ ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދަކުން ޖާގަނުލިބިގެން
ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވުނީކަމަށް ބުނާ ޙާލަތުގައި އެކަމާގުޅޭގޮތުން އޭނާ ހުރި ރަށެއްގެ ރަށުކޯޓު ނުވަތަ ރަށުއޮފީހުގެ ބަޔާނެއް ޝަރީޢަތް
ހިނގާކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.8

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެގެން މައްސަލަ ނިންމޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

.9

ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ފަދަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަމަށްވާނަމަ ،ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
ގަވާއިދުގެ މަތިން އެފަރާތަކާމެދުވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 .10ކޯޓަށް ހާޒިރުވާއިރު އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންނަންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 9.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު

Juvenile Court
'Male
Republic of Maldives

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
									

ނަންބަރު:

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރު
ލިބެންވީ ފަރާތް.:
ބަންދުކުރެވޭ މީހާގެ:
ފުރިހަމަ ނަން( :އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްރެސް ( :އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް( :އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު.:
އުމުރު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ތާރީޚު:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ.:
ބަޔާން:

ހިޖުރީ ތާރީޚު
މީލާދީ ތާރީޚު

ޤާޟީގެ ނަމާއި ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

					
ނޯޓު:
ކޮޕީ:
ނޯޓު:

ހައްޔަރު ކުރެވުނު ފަރާތުން ކަފާލާތެއްގެ ގޮތުގައި  )---------------------------(-------ދިނުމަށް އިޤުރާރުވެ ،މިކޯޓަށް -------
----------ދުވަހު  -----------އަށް ހާޒިރުވުމަށާއި އަދި ކޯޓުން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން އޭގެ ފަހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އެއްބަސްވެއިޤުރާރުވާނަމަ ،ބަންދުކުރާ ފަރާތަށް ފެންނަ އުސޫލެއްގެމަތިން ހައްޔަރު ކުރެވުނު ފަރާތް ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
--------------------------------------------------------------
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ޖަދުވަލު 10.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު

Juvenile Court
'Male
Republic of Maldives

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު:

									

މުއައްސަސާތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް
ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރު
ލިބެންވީ ފަރާތް:
ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ:
#

ފުރިހަމަ ނަން

ހާޒިރުކުރެވޭ ބޭނުން

ދާއިމީ އެޑްރެސް

ތާރީޚު

1
ހިޖުރީ ތާރީޚު
މީލާދީ ތާރީޚު
ނޯޓު :މިއަމުރަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ފޮނުއްވައި ދެއްވުން އެދެން .ކުއްޖާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާނީ ބެލެނިވެރިޔަކާއެކުގައެވެ.

ޤާޟީގެ ސޮޔާއި ކޯޓުގެ ސިއްކަ
					
ހަވާލުވި މީހާގެ:

		
ހަވާލުކުރި މީހާގެ:

ސޮއި:

.......................................

ސޮއި.................................... :

ނަން:

.......................................

ނަން.................................... :

ގަޑި:

......................................

ތާރީޚު:

......................................
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ގަޑި

ޚާއްޞަ އެންގުންތަކެއް:
.1

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ލަސްނުކޮށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އަމުރު ކޯޓުގެ މުވައްޒަފަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ
ހުއްދަނެތި ބޭރަށް ދިޔުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

.2

މިއަމުރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ހ.

އަމުރުގައިވާ ގަޑީގެ ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ށ.

ތިމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއްވެގެން ހާޒިރުނުވެވުނުނަމަ ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރު
ބަންދުނޫން ( 2ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ފުރަން ޤަޞްދުކުރާ ދުވަހުގެ
މަދުވެގެން ( 1އެކެއް) ހަފުތާކުރިން ،ކޯޓުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.3

ކޯޓަށް ހާޒިރު ވާންޖެހޭ މީހަކު ނުވަތަ ފަރާތް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ތިރީގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ހ.

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ( 75/-ހަތްދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ،
ޤާނޫނު ނަންބަރު  76/27ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ށ.

ޖިނާއީ މައްސަލައަކަށް ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތުގެ
 88ގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ނުވަތަ ރަށުއޮފީސް މެދުވެރިކޮށް އެމީހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ .ނުވަތަ ބަންދުގައި
ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

ނ.

ޢާއިލީ އަދި މަދަނީ މައްސަލައަކަށް ކޯޓުގެ އަމުރަކާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މިއެންގުމުގެ
 5 ،4އަދި  8ވަނަ ނަންބަރު ،މިއިން ނަންބަރެއްގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

.4

ޢާއިލީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅޭނަމަ ،ނުވަތަ ވީތަނެއް
ނެނގޭނަމަ ،އެމީހަކު ހޯދުމަށް ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިޢްލާނުކުރުމަށްފަހު އެމީހާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ގޮތެއް
ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.5

ޢާއިލީ އަދި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ،ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނޫޅޭނަމަ ،ނުވަތަ ވީތަނެއް
ނެނގޭނަމަ ،މައްސަލަ ބާޠިލްކުރުން ،ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތް ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްދިނުން އެދިފައިވާނަމަ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުން ނުވަތަ
ޖޫރިމަނާއަކާއެކު މައްސަލަ ބާޠިލުކުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

.6

ޖިނާއީ މައްސަލައެއް ބަލަންފެށުމަށްފަހު ،ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހާ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި
އެމީހާ ވީތަނެއް ނޭނގި ނުވަތަ އެމީހަކުވީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެމީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ނިންމޭނެކަން
އިޢްލާނުކުރުމަށްފަހު އެމީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ބަލާ ނިންމޭނެއެވެ .ހަމަ އެފަދައިން ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހުގައި
މައްސަލަ ނިންމުމަށްޓަކައި ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމުން މަޤުބޫލު އުޛުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް
ކުރެވޭނެއެވެ.

.7

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރާއި ،އެއްގަމު ދަތުރު ނުކުރެވޭ ގޮތް ދިމާވެގެން ނުވަތަ ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދަކުން ޖާގަނުލިބިގެން
ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވުނީކަމަށް ބުނާ ޙާލަތުގައި އެކަމާގުޅޭގޮތުން އޭނާ ހުރި ރަށެއްގެ ރަށުކޯޓު ނުވަތަ ރަށުއޮފީހުގެ ބަޔާނެއް ޝަރީޢަތް
ހިނގާކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.8

ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެގެން މައްސަލަ ނިންމޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

.9

ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ފަދަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަމަށްވާނަމަ ،ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ
ގަވާއިދުގެ މަތިން އެފަރާތަކާމެދުވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 .10ކޯޓަށް ހާޒިރުވާއިރު އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ގެންނަންވާނެއެވެ.
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ޖަދުވަލު 11.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު

Juvenile Court
'Male
Republic of Maldives

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ
									

ނަންބަރު:

ބަންދުކުރުމުގެ އަމުރު
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް.:
ބަންދުކުރެވޭ މީހާއާއިބެހޭ މައުލޫމާތު:
ފުރިހަމަ ނަން( :އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްގެސް ( :އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް( :އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު.:
އުމުރު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ތާރީޚު:
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:
ބަންދުގައި ބަހައްޓަންވީ މުއްދަތު :މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ނިމެންދެން ނުވަތަ ކޯޓުން އެހެންގޮތަކަށް އަމުރު ކުރަންދެން
ބަންދުގެ މުއްދަތު ފެށޭ ތާރީޚު:
ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރި ސަބަބު:

ހިޖުރީ ތާރީޚު
މީލާދީ ތާރީޚު

								
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
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ޤާޟީގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ޖަދުވަލު 12.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
									

ނަންބަރު:

ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު
ލިބެންވީ ފަރާތް.:
ބަންދުކުރެވޭ މީހާގެ:
ފުރިހަމަ ނަން( :އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):
ދާއިމީ އެޑްގެސް( :އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެސް( :އަތޮޅާއި ރަށާއެކު):
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު.:
އުމުރު ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ތާރީޚު:
އަދާކުރާ ވަޒީފާ.:
ބަޔާން:
ހިޖުރީ ތާރީޚު
މީލާދީ ތާރީޚު

ނޯޓު:

									

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
ކޮޕީ:
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ޤާޟީގެ ނަމާއި ސޮއި އަދި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

ޖަދުވަލު 13.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު

Juvenile Court
'Male
Republic of Maldives

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

									

ނަންބަރު:

 ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ:


އަމުރު ނެރުނު ފަރާތް:



އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް:



އަމުރު ނެރުނު ތާރީޚު:

ޕާސްޕޯޓު ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓު ދޫކޮށްލުމުގެ އަމުރު
ބަޔާން

ޤާޟީގެނަމާއި ސޮއި އަދި ކޯޓުގެ ސިއްކަ

އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
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ޖަދުވަލު 14.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު

Juvenile Court
'Male
Republic of Maldives

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު:

									

ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކޮށްފައި ނުވާތީ ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އަންގާ އަމުރު

ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):

ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:

އަމިއްލަ އެޑްރެސް:

އުމުރު:

އަތޮޅާއި ރަށް :ކ.މާލެ

ބައްޕަ/މަންމަގެ އެޑްރެސް:

ކުރިން އުޅުނު އެޑްރެސް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ބައްޕަ/މަންމަގެ ނަން:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ސްކޫލް- :

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް:
ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ހިޖުރީ ތާރީޚު
މީލާދީ ތާރީޚު

							
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
ކޮޕީ
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ޖަދުވަލު 15.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު

Juvenile Court
'Male
Republic of Maldives

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
ޗިޓު ނަންބަރު:

									
		

ޙުކުމް ތަންފީޛު ނުކުރުމަށް އަންގާ އަމުރު
ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):

ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:

އަމިއްލަ އެޑްރެސް:

އުމުރު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ބައްޕަ/މަންމަގެ އެޑްރެސް-:

ކުރިން އުޅުނު އެޑްރެސް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ބައްޕަ/މަންމަގެ ނަން:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ސްކޫލް:

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް:
ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ހިޖުރީ ތާރީޚު
މީލާދީ ތާރީޚު

								
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
ކޮޕީ:
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ޖަދުވަލު 16.1
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.
									

ޗިޓު ނަންބަރު:

އިޞްލާޙުވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އިޞްލާޙީ މަރުކަޒެއްގައި /ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި /
ބަލަދުވެރިޔާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާއާ ހަވާލުކުރުން ނުވަތަ އިޞްލާޙީ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ކުރުމުގެ އަމުރު

ދ.ރ.އ.ކާޑު ނަންބަރު:

ނަން (އާންމުކޮށް ކިޔާނަމާއެކު):

އުމުރު:

އަމިއްލަ އެޑްރެސް:

ބައްޕަ/މަންމަގެ އެޑްރެސް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު:

ކުރިން އުޅުނު އެޑްރެސް:

އަދާކުރާ ވަޒީފާ/ސްކޫލް:

ބައްޕަ/މަންމަގެ ނަން:

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް:
ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:
(ހިޖުރީ ތާރީޚު)
(މީލާދީ ތާރީޚު)

									
											
										
އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތް
ކޮޕީ:
(ޖޭ.ޖޭ.ޔޫ) (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)
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(ޤާޟީގެ ނަން)
(ސޮއި)
ކޯޓުގެ ސިއްކަ

