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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ބެލުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ދަށުން 1.ތަޢާރުފާއި ނަން މާއްދާގެ  ވަނަ  ގެ 87  ޤާނޫނު(  )އާބިޓްރޭޝަން  ނަންބަރު 10/2013  ޤާނޫނު  މިއީ 

އާބިޓްރޭޝަން  ގަވާއިދެކެވެ.  ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ބާރުގެ  ލިބިދީފައިވާ  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ބަލައިގަތުމާއި ހިންގުމާއި، 

ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނީ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އިޖްރާއާތުތަކުގައިވާ  އުސޫލުތަކާއި 

ބެލުމާބެހޭ  ހައިކޯޓުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތައް  ]އާބިޓްރޭޝަންގެ  ކިޔާނީ  މިގަވާއިދަށް 

އެވެ. ގަވާއިދު[ 

އިޚްތިޞާޞް 2. އިޚްޠިޞާޞް ބެލުމުގެ  މައްސަލަތައް  ބާވަތުގެ  އަންނަނިވި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިމާއްދާގައި 

ލިބިގެންވެއެވެ. ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އާބިޓްރަލް އެވޯޑު ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.)ހ(

ވަގުތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އަމުރެއް ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.)ށ(

އާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އޮތް އިޚްތިޞާޞްއަށް ވުރެ ބޭރަށް )ނ(

އެމައްސަލައިގައި  ހިނގައްޖެކަމަށް  ޓްރައިބިއުނަލުން  އެ  ބެލުމުގައި  އެމައްސަލައެއް 

ހިމެނޭފަރާތަކުން ފާހަގަކުރުމުން، އެކަން ވަކިނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޓްރައިބިއުނަލުން 

ބަލައި، އެ ޓްރައިބިއުނަލުން އެމައްސަލަ ބެލުމަށް އޮތް އިޚްތިޞާޞް އިން ބޭރުނުވާކަމަށް 

ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް. ކަ

ހައިކޯޓަށް 3.މުއްދަތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައެއް  ފަދަ  ބުނެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   2 މިގަވާއިދުގެ 

ހުށަހެޅޭނީ އެ ނިންމުމެއް ނިންމާތާ 03 )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި މުއްދަތު ގުނަން 

ބަންދު  ރަސްމީ  ގުނާނީ  މިމުއްދަތު  އަދި  ފެށިގެންނެވެ.  ތާރީޚުން  ނިންމި  އެނިންމުން  ފަށާނީ 

ހިމަނައިގެންނެވެ. ދުވަސްތައް 
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މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް 

ހުއްދަދިނުން

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އާބިޓްރޭޝަނާގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ )ހ(4.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލައެއް  މިގޮތުން  ދިނުމުންނެވެ.  ހުއްދަ  ހުށަހެޅުމުގެ  އެމައްސަލަ 

ނޑައަޅާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ  ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަ

ނޑިޔާރުންނެވެ.  ފަ

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އާބިޓްރޭޝަނާގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ )ށ(

ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްސަލަތައް  އާބިޓްރޭޝަންގެ  ހުށަހަޅަންވާނީ  ހުއްދައަށްއެދި 

ނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ކަ

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އާބިޓްރޭޝަނާގުޅޭ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ )ނ(

ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެފޯމެއް  ނިންމާގޮތެއް،  ފޯމާމެދު  ހުށަހަޅާ  އެދި  ހުއްދައަށް 

ބަލައިގެންފިކަން އެންގި ދުވަހުން ފެށިގެން، ގިނަވެގެން ރަސްމީ މަސައްކަތު 10 )ދިހައެއް( 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފޯމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް )ހ(5.މައްސަލަ ބަލައިގަތުން

މައްސަލަ  އެކަން  ނޑައަޅައިފިނަމަ،  ކަ ކޯޓުން  ބަލައިގަތުމަށް  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ 

ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު ފަރާތަށް އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 5 )ފަހެއް( 

ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ  އާބިޓްރޭޝަންގެ  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތެރޭގައި،  ދުވަހުގެ 

ލިޔުންތަކާއެކު  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެފޯމާއެކު  ކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ކަޑައެޅިފައިވާ 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މައްސަލަ 

ލިޔުމެއް )ށ( އެނގޭނެ  ބަލައިގަތްކަން  ލިޔެކިޔުންތައް  ފޯމާއި  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

މަތީން  މިގޮތުގެ  އަދި  ދޫކުރަންވާނެއެވެ.  ހައިކޯޓުން  ހުށަހަޅާފަރާތަކަށް  އެމައްސަލައެއް 

ދުވަހުގެ  )ތިނެއް(   03 މަސައްކަތު  ރަސްމީ  ގިނަވެގެން  ލިބޭތާ  އެފަރާތަކަށް  ލިޔުން 

ފީ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   6 މިގަވާއިދުގެ  ތެރޭގައި، 

ދައްކަންވާނެއެވެ. ހައިކޯޓަށް 

މައްސަލަ 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީ

ރަޖިސްޓަރީ 6. ގޮތުގައި  މައްސަލައެއް، ޤަޟިއްޔާއެއްގެ  ހުށަހަޅާ  ހައިކޯޓަށް  ދަށުން  މިގަވާއިދުގެ 

ދެއްކުމުންނެވެ. ރުފިޔާ(  )ދެހާސް  -/2000ރ  ގޮތުގައި  ރަޖިސްޓްރޭޝަންފީގެ  ކުރެވޭނީ 

އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ބާޠިލުކުރުމަށް 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން

އެވޯޑެއް )ހ(7. އާބިޓްރަލް  ދީފައިވާ  ބަލައި،  މައްސަލައެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން  އާބިޓްރަލް 

ފަރާތަކަށް  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  އެމައްސަލައިގައި  އެދި،  ބާޠިލުކުރުމަށް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އެދި )ށ( ދިނުމަށް  ބާޠިލުކޮށް  އެވޯޑެއް  އާބިޓްރަލް  ގޮތުގެމަތީން  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ 

ހުށަހެޅުމަށް  މައްސަލަ  އާބިޓްރޭޝަންގެ  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުށަހަޅަންވާނީ 

އެންމެހައި  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  އެފޯމާއެކު  ކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމަ  ފޯމު  ކަޑައެޅިފައިވާ 

. ވެ އެ ގަ ކު އެ ކާ ތަ ޔުން ލި
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އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބާޠިލު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ )ނ(

ކުރުމަށްފަހު، އެމައްސަލައިގެ ފޯމާއި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއެއް އެމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް ފޮނުވާ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް 

ލިބޭތާ 14 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެފަރާތުން އެމައްސަލައިގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅަން 

ހެކި  ލިޔުންތަކާއި  ސަބަބުތަކާއި،  ބިނާކުރި  ދިފާޢު  އެ  ދިފާޢަކާއި،  އެ  ބޭނުންވާނަމަ، 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން )ރ(

މައްސަލައިގެ ދިފާޢު ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނޑައެޅުމުގެ  ހުށަހެޅުމަށާއި، ލިޔުންތަކާއި، ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތުން ބަލައި ގޮތެއް ކަ

ނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އިޚުތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަ

މިގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ކޯޓަށް 8.އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބާޠިލުކުރުން

ނޑައަޅާނީ އާބިޓްރޭޝަން ޤާނޫނުގެ  ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ކޯޓުން ބަލައި، އެވޯޑު ބާޠިލުކަމަށް ކަ

ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތުތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   69

ކުރެވިއްޖެ  ގަބޫލު  އަޣުލަބިއްޔަތަށް  ބެންޗުގެ  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ ބަލާ  މައްސަލަ  އެ  އޮތްކަމަށް، 

ނަމައެވެ.

އާބިޓްރަލް އެވޯޑް ބާޠިލުކުރުމަށް 

ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތު

އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބާޠިލު ކުރުމަށް އެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ އެ އެވޯޑުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 9.

އެވޯޑް  އެ  ހަމަވުމަށްފަހު،  މުއްދަތު  އެ  ކުރިންނެވެ.  ހަމަވުމުގެ  ދުވަސް  މަސް  )ތިނެއް(   3

ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. ކޯޓަށް  ބާޠިލުކުރުމަށް 

އެވޯޑް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ވަގުތު ދިނުން

އާބިޓްރަލް އެވޯޑެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް އެ އެވޯޑު)ހ(10.

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް އެމައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަނެއްފަރާތުން ކޯޓުގައި 

މައްސަލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ވަގުތު  އެކަމަށް  އެދިއްޖެނަމަ، 

ލިބިގެންވެއެވެ. ބެންޗަށް  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ ބަލާ  އެމައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު  ފަސްކުރުމުގެ 

އެވޯޑް އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ވަގުތު ދެވޭނެ މުއްދަތު

ބޭއްވުމަށް )ށ( ހުއްޓާލައިފައި  މައްސަލަ  ގޮތުގެމަތިން  ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ނޑައެޅޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ، ކޯޓުގައި އެދުނު ދުވަހުން  ނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ކަ ފަ

ބަންދު  ގުނާނީ  ދުވަސް   30 މި  މުއްދަތަކަށެވެ.  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް(   30 ފެށިގެން 

ނުލައެވެ. ދުވަސްތައް 

ބަދަލެއް )ނ( ނުވަތަ  އިޞްލާޙެއް  ޓްރައިބިއުނަލުން  އެވޯޑަށް  މުއްދަތުގައި  ކޯޓުންދޭ 

ގެންދެވިދާނެއެވެ. ކުރިއަށް  ކޯޓުން  އެމައްސަލަ  ދެން  ގެނެސްފައިނުވާނަމަ 

ބަލައިގަތުން ނުވަތަ 

ތަންފީޛުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ 

އަމުރު

ކޯޓަށް 11. ކަމާބެހޭ  އެދި  ތަންފީޛުކޮށްދިނުން  ނުވަތަ  އެދި  ބަލައިގަތުން  އެވޯޑެއް  އާބިޓްރަލް 

ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، އެ އެވޯޑެއް ބާޠިލުކޮށްދިނުން އެދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ 

އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިމެންދެން، އެ އެވޯޑު ބަލައިގަތުމަށް އެދި ނުވަތަ ތަންފީޛުކޮށްދިނުމަށް 
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އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަގުތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އަމުރެއް 

ބާޠިލުކުރުމާއި އިޚުތިޞާޞާގުޅޭ 

ގޮތުން ނިންމާ ނިންމުންތައް

ވަގުތީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އަމުރެއް ބާޠިލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި، އިޚުތިޞާޞްއާގުޅޭ 12.

ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   7 މިގަވާއިދުގެ  ޢަމަލުކުރާނީ  ނިންމުންތަކާމެދު  ނިންމާ  ގޮތުން 

އިޖުރާއާތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން 

އިއުތިރާޒު ހުށަނޭޅުން

ބާވަތުގެ 13. ހުށަހެޅޭނެ  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   2 މިގަވާއިދުގެ 

މައްސަލައަކާގުޅިގެން އެމައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ރައްދުކުރުމުން 

ހުށަހެޅިފައިވާ  ހުށަނާޅާނަމަ،  އިއުތިރާޒު  ދެކޮޅަށް  ހުށަހެޅުމާ  އެ  ގޮތުގެމަތިން  މިގަވާއިދުގައިވާ 

ބަލާ  އެމައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު  ނިންމުމުގެ  ގޮތެއް  ބަލައި،  މައްޗަށް  ހެކިތަކުގެ  ލިޔުންތަކާއި 

ލިބިގެންވެއެވެ. ބެންޗަށް  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ

ހިމެނޭ 14.ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން އެމައްސަލައިގައި  ބަލައި ނިންމާނީ  ހައިކޯޓުން  ގުޅޭ މައްސަލައެއް  އެވޯޑަކާ  އާބިޓްރަލް 

ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ހެކިތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭނޭ އުސޫލުތަކެއްގެ 

މަތިންނެވެ.

ގަވާއިދުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް 

ދިމާވުން

ނިންމާނީ 15. ގޮތެއް  މެދު  އެކަމަކާ  ދިމާވެއްޖެނަމަ،  ކަމެއް  ނުވާ  ބަޔާންކޮށްފައި  މިގަވާއިދުގައި 

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ  ޢާންމު  ނޑިޔާރުންގެ  ފަ ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި 

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

އާބިޓްރަލް ޓްރައިބިއުނަލުން ދީފައިވާ އެވޯޑު ތަންފީޛުކުރާނީ، ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތައް 16.

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަ

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، 1 ޖަނަވަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 17.ޢަމަލުކުރަންފެށުން


