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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
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ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު
ފުރަތަމަ ބައި :ފެށުން
ނ
ތަޢާރުފާއި ނަ ް

.1

އގެ
އދު ޭ
ގވާ ި
މި ަ

.2

(ހ)

މިއީ ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-99

(ޢާއިލާއާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ  75ވަނަ މާއްދާއާއި

ގ
ވނަ މާއްދާ ެ
ނނު)ގެ ަ 96
ނންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާ ޫ
ޤާނޫނު ަ
ގ
(ހ)އަށް ހަވާލާދީ ،ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތު ެ
އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

މައްޗަށް ހިނގާނެ

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޢާއިލީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް ބަލައި ހިންގާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .އަދި ޚާއްޞަ
މށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނުވަތަ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް
ޤާނޫނަކުން ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓަކުން ބެލު ަ

އ
އސަލަތަ ް
މަ ް

ބލައި
ކޓުން ަ
ބލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް ފެމިލީ ޯ
ވ ކޯޓަކުން ެ
ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައި ާ
ނނެވެ.
ހިންގާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީ ް

އދުގެ
ގވާ ި
މި ަ

.3

ދ
ގސަ ު
މަ ު

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ،އަދި
ރމެވެ.
ގފަހިކު ު
ލއި ،ގޮތެއް ނިންމުމަށް މަ ު
އެކަށީގެންވާ އަވަސް ގޮތެއްގައި ބަ ަ

ދެވަނަ ބައި :ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް
މައުޟޫޢީ

.4

ޞ
ތޞާ ް
އިޚް ި

ނންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގައި ނުވަތަ ވަކި ޚާއްޞަ
ަ
ޤާނޫނު
ޤާނޫނެއްގައި،

ޢާއިލީ

މައްސަލަތައް

ބެލުމަށް

ފެމިލީ

ޓށް
ކޯ ަ

ލިބިދޭ

ކަމަށް

ށފައިވާ
ބަޔާންކޮ ް

ބގެންވެއެވެ.
އިޚްތިޞާޞް ،ފެމިލީ ކޯޓަށް ލި ި
އދީ
ރޙަ ް
ސަ ަ

.5

(ހ)

ޞ
ތޞާ ް
އިޚް ި

ލބިގެންވާ ކޯޓަކީ،
ސލައެއް ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ އިޚްތިޞާޞް ި
އާންމު އުސޫލުން ،ޢާއިލީ މައް ަ
ގ
ނސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ެ
ނމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ި
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް އާ ް
ކޯޓެވެ .މިހެން އޮތްނަމަވެސް ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން
ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ،މައްސަލައެއް އުފުލާއިރު މައްސަލަ

ރައްދުވާ ފަރާތް

އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ނެތްނަމަ ،އޭނާ އެންމެ ފަހުން ދިރިއުޅުނު ތަން ނިސްބަތްވާ

8

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

އަދަދު144 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަކީ އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެން ާ
ކޯޓުކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ކޯޓު ކަމަށް
ތއްގައި ކައިބޮއި ،ނިދައި ،ރަށުގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ފުރަތަމަ
ބަލާނީ ،އެ ފަރާތެއް އާންމުގޮ ެ
ތރެއިން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި
ށގައި ޤާއިމުވެފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ެ
ތ އެ ރަ ު
މަރުޙަލާގެ ކޯޓު ،ނުވަ ަ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް
ވކި މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅުން
ދިރިއުޅޭ ތަން ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ފަރާތަކުން އެ ތަނެއްގައި ަ
ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

(ރ)

ޖކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ އިތުރުން ،ޢާއިލީ މައްސަލައަކީ ކުއް ަ
ގ
ޖ އެ ވަގުތަކު ހުރި ރަށެއް ެ
އެ ކުއްޖާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކުއް ާ
ކޯޓަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ބ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ އެއް ފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތް ތިބިނަމަ ،އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތް
ދ
އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓުގައި އެފަ ަ
މައްސަލައެއް އުފުލިދާނެއެވެ.

(ޅ)

ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގެ ސަރަޙައްދީ
އ ޙުކުމެއް ކުރި ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ތަން
ވނީ ެ
އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެން ަ
ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކަމާބެހޭ ކޯޓަށެވެ.

ވގެ
ފރު ާ
ވަގުތީ ަ

.6

ނ
ތއް ބެލު ް
ފިޔަވަޅު ަ

އއް
ލބިފައިވާ މައްސަލަ ެ
މލީ ކޯޓަށް ި
ނ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ފެ ި
އެ މައްސަލައަކީ މައުޟޫޢީގޮތު ް
ވ މައްސަލައެއްނަމަ ،ވަގުތީ ފަރުވާގެ
ނަމަ ނުވަތަ އެ ފިޔަވަޅެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައި ާ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ފެމިލީ ކޯޓަށެވެ.

އއް
ޖގެ ެ
ރއް ޭ
ހ ާ
ދިވެ ި
ގނަ
ކޯޓަކަށްވުރެ ި
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ
އ
އސަލަތަ ް
މަ ް

.7

(ހ)

މައްސަލަ ބިނާކުރާ އަސާސްގެ މައްޗަށް ،އެއް ޚަޞްމުންތަކެއް ހިމެނޭ އެއް މައްސަލައަށްވުރެ
ތ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކޯޓުތަކަށް)
ށ (ނުވަ ަ
ގިނަ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާތު ދެ ކޯޓަކަ ް
ހުށަހެޅިއްޖެކަން އެނގޭ ހިސާބުން ،އެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން އެ މައްސަލަ
ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭތޯ ބަލައި ،އެކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން،
ނދާ
ށ އެ ކޯޓުގައި ހިނގަމު ް
ނ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަ ް
ށހެޅު ު
އެ މައްސަލަ ފަހުން ހު ަ
ނވާނެއެވެ.
މައްސަލަ ބެލުން މެދުކަނޑައިލަ ް

9

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު144 :

(ށ)

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ،މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ
އެހެން ކޯޓަކުން ،އެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު ،ފުރަތަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު
އވެ.
ކޯޓަށް ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެ ެ

(ނ)

އޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާނަމަ،
ފުރަތަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ި
މ
އެ މައްސަލަ ބަލާނީ ،ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުންނެވެ .މިފަދައިން ފުރަތަ ަ
ލ
ނ ނިންމިކަން ،އެ މައްސަ ަ
އ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެ ކޯޓު ް
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން ެ
ށހެޅި
ބބަށް ބިނާކޮށް ،މައްސަލަ ފަހުން ހު ަ
ގމުން ،މި ސަ ަ
ށ އެން ު
ށހެޅުނު ކޯޓަ ް
ފަހުން ހު ަ
ނވާނެއެވެ.
ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަ ް

ތިންވަނަ ބައި :ޚަޞްމުން އަދި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން
ޚަޞްމަކަށް ވެވޭ

.8

ތ
ސއްޔަ ު
ހައި ި
ޅމުގެ
އސަލަ ހުށަހެ ު
މަ ް

ފަރާތެކެވެ.
.9

ނ
މަޞްލަޙަތު އޮތު ް
ނ
އސު ް
މޖެ ް
ބަދަލު ހަ ަ

ވ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ،ޢާއިލީ މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމަކަށް ވެވިދާނެ
ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ާ

ނމަވެސް ،އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޢާއިލީ
މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަ
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ ،އެ މައްސަލައިގައި އެ ފަރާތުގެ އެކަށީގެންވާ މަޞްލަޙަތެއް އޮވެގެންނެވެ.

.10

(ހ)

ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތެއް ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދޭނަމަ ،ބަދަލުގައި
ހާޒިރުވާނެ ފަރާތެއް އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ތ
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި ނުވަ ަ
ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި ،އެއިން ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް
އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް "ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
އެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހުރި ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން،
ދވެރިކޮށްގެން މެނުވީ ،ޢާއިލީ
އ މެ ު
ހން ފަރާތެ ް
ޔތްކޮށްދޭނެ އެ ެ
އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާ ަ
މ
މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތް ކޮން ެ
ފަރާތަކަށެވެ.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ރ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައި
އެވަނީ،

ކުޑަކުއްޖަކު،

ތ
ނުވަ ަ

ރައްކައުތެރިކަން

ފަރާތެއްގެ

ވ
ލިބިގެން ާ

ތ
މަޞްލަޙަ ު

ތ
ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތެއް އައްޔަނުކުރުމުގައި ،އެ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާ ،ނުވަ ަ
ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ،ނުވަތަ އެ ފަރާތެއް ބަލަމުންދާ ފަރާތް ،ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ
ބލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ޢާއިލާއާބެހޭ ކަންކަން ެ
ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަށެވެ.
ރވާނެ
ޒ ު
ލގައި ހާ ި
ބަދަ ު

.11

(ހ)

ނ
ޖއްސު ް
ހމަ ެ
ފަރާތެއް ަ

ނ
އ ހިމެނޭ އެއްވެސް ޚަޞްމެއްގެ ބަދަލުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ެ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގަ ި
ލތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ.
އެހެން ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސޭނީ ،އަންނަނިވި ހާ ަ
()1
()2

ތ
ޒރުވުމަށް ނުކުޅެދުން؛ ނުވަ ަ
ގތުން ކޯޓަށް ހާ ި
ބަލިހާލަތު ހުރި ޮ
ތިމާ

ވަޒަންވެރިވެގެން

ދިރިއުޅެމުންދާ

އަތޮޅުނޫން

ތޅެއްގެ
އަ ޮ

ކޯޓަކަށް

ތ
ވ ަ
ހާޒިރުވާންޖެހުން؛ ނު ަ
()3

ނ
ތިމާގެ ގޯތިގެދޮރު ނުވަތަ ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހަކު ދޫކޮށް ކޯޓަށް ދިއު ް
ތ
ދަތިވުން؛ ނުވަ ަ

(ށ)

()4

ތ
ރަށުގައި ހުރެވެން ނެތުން ،ނުވަ ަ

()5

ބބެއް މެދުވެރިވުން.
ކޯޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެހެން ސަ ަ

ވ
ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވާ މީހާއަކީ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރީޢަތަށް ބޭނުން ާ
ލ
މަޢުލޫމާތު އެނގިހުރި މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އެ މީހަކީ އެފަދަ މީހަކަށް ނުވާނަމަ ބަދަ ު
ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ކޯޓުގެ

ޢާއިލީ

އ
މައްސަލަތަ ް

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ

އ
ބައިގަ ި

ބާއްވާ

ށ
ދލުވުންތަކަ ް
ބައް ަ

ހާޒިރުވާންޖެހޭނީ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނެވެ.
(ރ)

މގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ،ޕަވަރ
ތށް ހާޒިރުވާ ފަރާތަށް ވަކީލު ޢައްޔަނުކުރާ ފޯ ު
ބަދަލުގައި ޝަރީޢަ ަ
އޮފް އެޓަރނީއަކުން އެ ބާރު ދީފައިވާނަމައެވެ.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ބ)

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

މައްސަލައެއްގައި

ހިމެނޭ

ޚަޞްމެއްގެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބަދަލުގައި

ޢތަށް
ޝަރީ ަ

ހާޒިރުވާނެ

އ
ފަރާތެ ް

ގ
ހޒިރުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ( 30ތިރީސް) މިނިޓު ެ
ހަމަޖައްސާނަމަ ،ޝަރީޢަތަށް ާ
ކުރިން އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ "ބަދަލު ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" އާއި ،އެ ފޯމުގައި
ހށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ު
(ޅ)

ބދަލުގައި އެ ފޯމުގައި ހިމެނޭ
ލ ހަމަޖައްސަން އެދޭ ފޯމު" ގެ ަ
ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ "ބަދަ ު
ތ
ތ ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ
ތށް ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނުވަ ަ
ގ ަ
ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ ޮ
ފ
ރސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ޕަވަރ އޮ ް
ަ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ނަމަ
އެޓަރނީއެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ކ)

ދލު ހަމަޖެއްސި ފަރާތުން އަޑުއެހުމަށް
ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސައިފައިވަނިކޮށް ،ބަ ަ
ހާޒިރުވާން އެދޭނަމަ ،ނުވަތަ ބަދަލު ހަމަޖައްސައިފައި އޮތް އޮތުން ބާޠިލުކުރަން އެދޭނަމަ،
އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(އ)

ބަދަލުގައި

ހާޒިރުވާ

މީހާ

ތނާޒުލުވާން
ަ

އެދޭނަމަ،

ށ
އެކަމަ ް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފޯމުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ވ)

ބަދަލުގައި

މީހަކު

ސއިފައިވަނިކޮށް،
ހަމަޖައް ަ

އެ

މީހާގެ

ބަދަލުގައި

އެހެން

ކ
މީހަ ު

ފހުގައެވެ.
ހަމަޖެއްސޭނީ ،ކުރިން ހަމަޖެއްސި ބަދަލު ބާޠިލު ކުރުމަށް ަ
(މ)

ބަދަލުގައި ހަމަޖެއްސޭ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ
ވަކީލަކު ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ފ)

ބޢީ ޝަޚްޞަކަށް)
ށ ހަމަޖެއްސޭ ފަރާތަކީ މީހަކަށް (ޠަ ީ
ބަދަލުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަ ް
ވާންވާނެއެވެ.

ރގެ
ވަ ީ
ގއި
އސަލަތަކު ަ
މަ ް
ނ
އސު ް
މޖެ ް
ބަދަލު ހަ ަ

.12

(ހ)

ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލުގައި ހާޒިރުވުމަށް އެހެން
މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ނޯޓަރައިޒް ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން
ބޭރުގައި ނަމަ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއެއް
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ފަދަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީގައި
ވަރިކުރަން

ނ
ހަވާލުކޮށްފައިވާކަ ް

ނުވަތަ

ވަރިވުމަށް

ބސްވެފައިވާކަން
އެއް ަ

ސާފުކޮށް

ވނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ާ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު

.13

(ހ)

ނ
ކރު ް
އައްޔަނު ު

ނ
އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ވަކީލުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެ ޭ
ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ
ވަކީލަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ށ
މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރާނަމަ ،ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުވުމަ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ( 30ތިރީސް) މިނިޓުގެ ކުރިން ،އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމާއި،
އެ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

މައްސަލައެއްގައި އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،އެ މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތަށް
ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވުމަށް އެދޭނަމަ ،މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ
ތ
އދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ނުވަ ަ
ބޠިލުކުރަން ެ
މށް އެދޭ ފޯމު ާ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރު ަ
ށ
ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލައިގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން ތަނާޒުލްވާން އެދޭކަމަ ް
ބަޔާންކޮށް ،އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މައްސަލައެއްގައި އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ވަކިކުރަން ނުވަތަ ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ،
މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ،އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

މައްސަލައެއްގައި އައްޔަނު ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ތަނާޒުލުވުމަށް އެދޭނަމަ ،އެކަމަށް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތގެ
ޝަރީޢަ ު

.14

މގެ
ނގުމަށް ފޯ ު
އެ ް

ޖއްސުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ޕަވަރ އޮފް
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފޯމާއި ބަދަލު ހަމަ ެ
އެޓާރނީގެ އަސްލު ހުށަހަޅަން ޝަރީޢަތުން އަންގައިފިނަމަ ،އެ އަސްލު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަސްލު ކޯޓަށް
ނ
ހުށަހެޅު ް
މން
ޚަޞް ު
މއި،
ކރު ާ
އިތުރު ު
ރމާއި،
ބަދަލުކު ު

.15

(ހ)

އަންނަނިވި

ތތަކުގައި،
ހާލަ ް

މައްސަލައެއްގެ

ނއެވެ.
ދ ެ
(ކޯޓުގެ އިސްނެގުމަށް) ހިމެނި ާ

ވަކިކުރުން
13

ޚަޞްމުންގެ

ގޮތުގައި

އިތުރު

ފަރާތްތައް

އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

()1

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

މައްސަލައެއްގައި

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ހިމެނޭ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ކޯޓަށް

ތ
ނިންމޭނީ ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ އިތުރު ޚަޞްމެއް ހިމަނައިގެން ކަމަށްވުން؛ ނުވަ ަ
()2

ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކާއި އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދު
އސަލައިގައި ގޮތެއް
އުފެދިފައިވާ އެހެން މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މަ ް
ކަނޑައެޅުމަށް

ސީދާ

އަސަރުކުރާ

މައްސަލައެއް

ކަމުގައިވާ

ހާލަތުގައި،

އެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ފަރާތެއް ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި
ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވުން.
(ށ)

ތއް އެއީ ޚަޞްމެއް ކަމުގައި
ނނު ފަރާ ެ
މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހިމެ ު
މއްސަލައިގެ ޚަޞްމެއް ނޫން
ޖނަމަ ،އެއީ އެ ަ
ކޓަށް ފެނިއް ެ
ނންކަމަށް ޯ
ވާންޖެހޭ ފަރާތެއް ޫ
ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

(ނ)

ސލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި
ޓށް ނިންމުމެއް ނިންމޭނީ ،މައް ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކޯ ަ
ފރާތެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ،
ކ ،އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ަ
ރތަ ީ
ފުރަތަމަ ހިމަނައިފައިވާ ފަ ާ
ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތެއް އެ މައްސަލައިގައި ނުހިމެނޭނަމަ ،ނުވަތަ އެ ޚަޞްމަށްވުރެ
ނމައެވެ.
އެ މައްސަލައިގައި ބޮޑު މަޞްލަޙަތެއް އޮތް އެހެން ފަރާތެއް ހުރި ަ

(ރ)

މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ނުވަތަ
ނ
ދ އެ މައްސަލައިގައި ހިމެ ޭ
ހލަތުގައި ،އަ ި
ރތަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ާ
އިލްތިޒާމު އެހެން ފަ ާ
އެންމެހައި ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅެން އަންނަނީ ،އެ ދެވަނަ ފަރާތް ޚަޞްމެއްގެ
ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިގެން ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައި ،ފުރަތަމަ ޚަޞްމުގެ ބަދަލުގައި އެ ދެވަނަ
އވެ.
ފަރާތް މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ ެ

(ބ)

ތ
ވ ަ
ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލައިގައި އިތުރު ޚަޞްމުން ހިމެނޭނީ ،ނު ަ
ވނީ ،ކޯޓުގެ ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ.
ބަދަލުކުރެވޭނީ ،ނުވަތަ ވަކިކުރެ ޭ

އސަލައަށް
މަ ް
ނ
ވ ް
އޚުލު ު
ތަދަ ް

.16

(ހ)

ކޯޓުގައި

ދ މައްސަލައެއްގައި،
ހިނގަމުން ާ

އެހެން

މށް
ގ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަ ަ
ރތެއް ެ
ފަ ާ

ށ
އގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަމަ ް
ކޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ފަރާތެ ް
ބަޔާންކޮށް އެކަން އެފަރާތުން ޯ
ކޯޓުން

ފނަމަ،
ނިންމައި ި

ލިބިގެންވެއެވެ.

14

އސަލައަށް
މަ ް

ތަދައްޚުލުވުމުގެ

ފުރުޞަތު

އެ

ށ
ފަރާތަކަ ް

އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ދ މައްސަލައެއްގައި،
ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ާ

އެހެން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

މށް
ގ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭކަ ަ
ރތެއް ެ
ފަ ާ

އސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ބާރު
ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،މަ ް
ގާޒީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
ރވު ް
ޚަޞްމަކު މަ ު

.17

ނ
އސަލަ ހުށަހެޅު ް
މަ ް

.18

އސަލަ ހުށަހަޅާ
މަ ް

.19

ގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު ،ޢާއިލީ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ
ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮ
މަރުވެއްޖެނަމަ،

ޚަޞްމަކު

އެ

މައްސަލައެއް

ކުރިޔަށް

ގެންދިޔުމާމެދު

ޝަރީޢަތުން

ގޮތެއް

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބައި :މައްސަލަ ހުށަހެޅުން
(ހ)

ނ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ،ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ ،ކޯޓު ް
ފޯމުންނެވެ .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
ނއެވެ.
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅިދާ ެ

(ށ)

ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަށް ފީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އ އެ މައްސަލައެއް އުފުލައި ،ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ފޯމު
މައްސަލައެއް ފެށޭނީ ،ކޯޓުގަ ި
ނވެ.
ބަލައިގަނެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން ެ

(ހ)

ނއެވެ.
ނންވާ ެ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ،އަންނަނިވި ތަފުސީލުތައް ހިމަ ަ

ނންޖެހޭ
ގއި ހިމަ ަ
ފޯމު ަ
އ
ތަފުސީލުތަ ް

()1

މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ؛

()2

މައްސަލަ އެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ،އަދި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ބަރޯސާވާ
ވާޤިޢާތައް؛

(ށ)

()3

ދމަށް އެދޭ ފަރުވާ؛
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހޯ ު

()4

ބބު.
ގ މަޢުލޫމާތާއި ހެކި ހުށަހަޅާ ސަ ަ
ހެކިން ހުށަހަޅާނަމަ ،ހެކިވެރިޔާ ެ

ގ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމު ެ
ށހަޅާ މައްސަލަތުގައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގަ ި
ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހު ަ
ކންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
އިތުރުން ،އަންނަނިވި ަ
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()1

މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ނަން؛ އަދި

()2

ވ
ތކާއި ވަށައިގެން ާ
ވ ސަބަބު ަ
ހ ހާލަތް މެދުވެރި ި
މ އުފުލަންޖެ ޭ
ދައުލަތުން ޒިން ާ
ކަންކަން.

(ނ)

ފރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމުގައި ވާނަމަ،
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ އެހެން ަ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އެ ހައިސިއްޔަތު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ ،ނުވަތަ ޚަރަދު ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭ
މައްސަލައެއްނަމަ ،ފައިސާގެ ތަފުސީލު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އސަލަ ހުށަހަޅާ
މަ ް

.20

(ހ)

މއްސަލަ
ފަރާތުން ަ

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

ނ
ފަރާތު ް

އެ

މައްސަލަ

ކޯޓުގައި

ކުރިޔަށްގެންދަން

ގަސްތުކުރަނީ

ށ
ނނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނައި ،ކޯޓަ ް
އަމިއްލައަށް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ފަރާތާބެހޭ އަ ް

ޅއިރު،
ހުށަހަ ާ

އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޖހޭ
ކރަން ެ
ފުރިހަމަ ު
ކަންކަން

()1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛

()2

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،އެ އިރެއްގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ
އެޑްރެސް؛

(ށ)

()3

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު؛

()4

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެހެއް އޮތްނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު.

ނ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް އެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްގެންދަން ގަސްތުކުރަނީ ޤާނޫ ީ
މތު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ވަކީލަކު މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމުގައި ވާނަމަ ،އަންނަނިވި މަޢުލޫ ާ
()1

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު؛

()2

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެސް؛ އަދި އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ލޯ ފަރމެއް
ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާ ވަކީލެއް ކަމުގައި ވާނަމަ،
އެ ލޯ ފަރމެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛
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()3

ދައުލަތުގެ ވަކީލަކު ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަމާއި މަޤާމު؛

()4

ނބަރު؛
ޤާނޫނީ ވަކީލާ ގުޅޭނެ ފޯނު ނަ ް

()5

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް.

މައްސަލަ ފޯމުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
އައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ ލޯ ފަރމެއް
ގއި ވާނަމަ ،އެ ލޯ ފަރމެއް
ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާ ވަކީލެއް ކަމު ަ
ނުވަތަ އެ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނީ
ގ
ކމުގައި ވާނަމަ ،ދައުލަތު ެ
ވަކީލަކީ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ފަރާތުން ހާޒިރުވާ ވަކީލެއް ަ
އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ޓށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ފޯމުގެ އަސްލުގެ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ،ކޯ ަ
އިތުރުން ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އެ ފޯމުގެ އަސްލެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ
ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް

.21

(ހ)

ދވެރިކޮށް
މ ު
ވަސީލަތް ެ

ކ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް،
ގން ،އިލެކްޓްރޯނި ް
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށި ެ
އެންމެ

ނ
އސަލަ ހުށަހެޅު ް
މަ ް

ކުޑަމިނުން

ގ
އީމެއިލް ެ

ޒަރީޢާއިން،

މައްސަލަ

ށހެޅޭނެ
ހު ަ

އިންތިޒާމު

ނ
ކޯޓު ް

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ފޯމެއް
ރސްމީ މަސައްކަތުދުވަހު ކޯޓު
ކޓުގެ ަ
ޅ ކަމުގައި ބަލާނީޯ ،
އެ ތާރީޚުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެ ި
ނ
ޓ ބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ފަހު ް
ފމެއް ފޮނުވައިފައިވާނަމައެވެ .ކޯ ު
ބަންދުކުރާ ގަޑީގެ ކުރިން އެ ޯ
ފޮނުވާ ފޯމުތައް ފޮނުވި ތާރީޚު ކަމުގައި ބަލާނީ ،ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން
ދުވަހުގެ ތާރީޚެވެ.

(ނ)

ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ނުވަތަ އަވަސް އަމުރަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި މި މާއްދާގެ
ލކުރުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
މ ު
(ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަ ަ
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ލޔެކިޔުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ފޯމާއި އެހެނިހެން ި
އިންތިޒާމު

ހަމަޖެހިފައި

ނމަވެސް،
ތ ަ
އޮ ް

ކޯޓަށް

ފމާއި
ޯ

ހާޒިރުވެ

ލިޔެކިޔުން

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި :މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށްފަހު ޢަމަލުކުރާގޮތް
އސަލަ
މަ ް
މއި،
އގަތު ާ
ބަލަ ި
އސަލަ
މަ ް

.22

(ހ)

މި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި ކަންކަން
ވނެއެވެ.
ބލަން ާ
ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކޯޓުން ަ

ނ
ރ ް
ޖސްޓަރީކު ު
ރަ ި

()1

އސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި،
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މަ ް
އެ މައްސަލަ ރައްދުވުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވޭތޯ؛

()2

ގ
ގންވާ މަޞްލަޙަތެއް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީ ެ
ކިބައިގައިވޭތޯ؛

()3

އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ،ތަންފީޛީ ބާރު ހިނގާ ޙުކުމެއް ކުރިން ކޮށްފައިވޭތޯއާއި،
ޚަޞްމުންނާ ގުޅުންހުރި އެހެން މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދޭތޯ؛

()4

ނ
ގއި ނުވަތަ އެހެ ް
މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް މި ގަވާއިދު ަ
ކންކަން ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ؛
ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ

()5

މައްސަލަ

ސާބިތުކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

ހެކި

ހިމެނޭގޮތުން،

ޅއިފައިވޭތޯ؛
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަ ަ
()6

ހ އެންމެހައި ފީ ދައްކައިފައިވޭތޯ.
ކަމާގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ދައްކަންޖެ ޭ
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މައްސަލައާއެކު

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު144 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ލބުމާއެކު ،އެ ފޯމު
އ ކޯޓަށް ި
އސަލަތަކުގެ އެހެނިހެން ލިޔުންތަ ް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއި މަ ް
ނުވަތަ ލިޔުން ލިބުނު ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ކޯޓުން އެ ފޯމުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި
ތައްގަނޑު ޖަހަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އ
ގން ރަސްމީ މަސައްކަތު ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށި ެ
ހުށަހެޅިފައިވާ ފޯމު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފުރިހަމަވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން،
ގ ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ.
އެ ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޯޓު ެ

(ރ)

ލޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނަމަ،
އތުރު ި
އކަން ކުރަން ނުވަތަ ި
ފޯމު އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭނަމަ ެ
އ
ވަކި މުއްދަތެއްގައި އެ ކަމެއް ކުރަން ރަޖިސްޓްރާރ ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .ކަމެ ް
އ
ކުރަން ރަޖިސްޓްރާރ ދޭ މުއްދަތަކީ އެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެ ް
ކަމަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

(ބ)

ށ ދޭ މުއްދަތުގައި އެ ފޯމު އިޞްލާޙު ނުކޮށްފިނަމަު ،
ނ ަވ ަތ
ފޯމު އިޞްލާޙުކޮށް ހުށަހެޅުމަ ް
ށ ިފ ަ
ކ ް
ނ ޮ
ރ ަހ ަމ ު
ނ ާ
ނ ައ ް
ރ ް
ރ ަހ ަމ ުކ ަ
ނ ަމ ،އެ ފޯމު ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ގ ަކ ެމ ްއ ުފ ި
ުފ ި
ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ބަޔާންކުރި ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރާރ ފޯމެއް ބާޠިލުކުރުމަކީ،
އަލުން މައްސަލަ ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި( ،ށ) އާއި( ،ނ) އާއި( ،ރ) އާއި( ،ބ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި
އޮތް

ކޯޓުގެ

ނަމަވެސް،

ވަގުތީ

ފަރުވާގެ

ފިޔަވަޅެއް

އަވަސް

އަޅައިދިނުމަށް

އެދި

ފމުތަކާމެދު ،ލަސްވެގެން ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ފަދަ ޯ
ރަޖިސްޓްރާރ ގޮތެއް ނިންމައި ،އަދި އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަން
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،އެ

އސަލައިގެ
މަ ް

ފައިލާއެކު،

އެ

ފމު،
ޯ

ކޯޓުގެ

އިސް

ގާޒީއާ

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ކ)

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ ފޯމު ބަލައިގަނެ އެ މައްސަލައެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއެކު ކޮންމެ
މައްސަލައަކަށް

ޤަޟިއްޔާ

ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ނންބަރެއް
ަ

ދޭންވާނެއެވެ.

ދ
އަ ި

އެ

ފޯމު،

އިސް

ގާޒީއާ

އމް51 :
ވޮލި ު
އސަލަ ހުށަހަޅާ
މަ ް

އަދަދު144 :

.23

(ހ)

ފޯމު ނުވަތަ

ފޯމަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް

ނ
ށ ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
ގެންނަނަމަ ،އެ ފޯމެއް ކޯޓަ ް

އ އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ެ

އގެ
އސަލަ ި
މަ ް
ތއް
ބަޔާން ަ

(ށ)

ނ
ކރު ް
އިޞްލާޙު ު
ލިޔެކިޔުންތައް

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު މައްސަލަ ފޯމަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ބަޔާނަށް އެއްވެސް
ލ ގާޒީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ،މައްސަލަ ބަ ާ

.24

(ހ)

މއި
އގަތު ާ
ބަލަ ި

ފޯމު ބަލައިގަނެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުން ،އެ ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި
ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ ކޯޓުން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ނ
ރ ް
ބަދަލުކު ު

(ށ)

މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން އެދެނީ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް
ލ ރައްދުވާ ފަރާތުން އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް
ކަމަށް ވާނަމަ ،ނުވަތަ މައްސަ ަ
ވ
ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައި ާ
އީމެއިލް އެޑްރެހަކަށް މައްސަލަ ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި ،ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ،ކޯޓުން
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ނ
އސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ެ
މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔެކިއުން ހަވާލުކުރުމުން ،މަ ް
ކަމަށް ކޯޓުން އަންގާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކުން ،އެކަމާ
ގުޅޭ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާންވާނެއެވެ.

(ރ)

()1

މައްސަލައަށް އެއްބަސްވުން؛

()2

ޢ ހުށަހެޅުން؛
މައްސަލައަށް އިންކާރުކޮށް ،ދިފާ ު

()3

ރައްދު މައްސަލަ ހުށަހެޅުން.

ގ މަތީން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައަށް ޖަވާބު
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތު ެ
ބފޯމު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ހުށަހެޅުމުން ،މައްސަލައިގެ ޖަވާ ު
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ހަވަނަ ބައި :ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން
ވމުގެ
ކޯޓަށް ހާޒިރު ު

.25

(ހ)

މރު ފޮނުވުން
އަ ު

އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކޯޓަށް
ލނުކުރެވޭ
ށ ހަވާ ު
ތށެވެ .އަތުން އަތަ ް
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީ ،އަތުން އަ ަ
ހާލަތެއްގައި ،ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އުޅޭ ،ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ
މީހަކާ ނުވަތަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހާގެ ވަކީލާ ،ނުވަތަ ބަދަލުގައި ހަމަޖައްސައިފައިވާ
މީހާއާ އަމުރު ހަވާލުކުރުމުން ،ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި އީމެއިލް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް
ގ އަމުރު ފޮނުވިދާނެއެވެ .އަދި ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު
މެދުވެރިކޮށް ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމު ެ
ށ
ކޓަ ް
ނ ހާމަކޮށްފައިވާނަމަޯ ،
ރތު ް
އ އަމުރު ލިބިފައިވާކަން އެ ފަ ާ
ކޯޓުން ފޮނުވުމުންެ ،
ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ނ
ވތަ އެނޫ ް
އފައި ނުވާނަމަ ،ނު ަ
ދވާ ފަރާތުން ކޯޓަށް އަންގަ ި
އެހެން ގޮތަކަށް މައްސަލަ ރައް ު
ވނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ
ށހަޅައިފައި ނު ާ
ހުށަހެޅުމެއް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހު ަ
ފަރާތަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ކޯޓުން ރައްދުކުރާނީ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ
އެޑްރެސް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދީފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ.

(ރ)

ޔންކޮށްފައިނުވާހައި ހިނދަކު،
ށ ބަ ާ
ވއިދެއްގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
އ ނުވަތަ ގަ ާ
އެހެން ޤާނޫނެއްގަ ި
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ދީފައިވާ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަށް އަމުރު
ތ ކުރަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް
ނ ( 3ތިނެއް) ފަހަރު މަސައްކަ ް
ރައްދުކުރުމަށް ،ކޯޓުން މަދުވެގެ ް
މއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސްކަމަށް ބުނެ ދީފައިވާ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ަ
އެޑްރެހުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ނޫޅޭކަމަށް ބުނާނަމަ ،އިތުރު ( 1އެކެއް) ފަހަރު
ނ
އަމުރު ރައްދުކުރަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް ފުދޭނެއެވެ .އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްކޮށްގެ ް
ވެސް އެ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެހަކީ
ކޮބައިކަން ސާފުކުރުމަށްފަހު( 7 ،ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކޯޓަށް އެންގުމަށް،
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ،ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ،މައްސަލަ
ވސް އެ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް
ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ސާފުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ެ
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ށ
ސާފުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ ،ކޯޓަ ް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޅ
ދ އެގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަ ާ
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަ ި

ލ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދުކުރުމަށް
ފަރާތުން އެންގުމުން ،މައްސަ ަ
ކޯޓުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް އަމުރު ރައްދު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ
ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ދާއިމީ އެޑްރެހުގައި އަމުރުގެ ރަތް ނޯޓިހެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރަތް ނޯޓިސް ހަރުކުރުމަށްފަހުގައި ވެސް،
މައްސަލަ

ފަރާތުން

ރައްދުވާ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ކޯޓަށް

ތާރީޚަށް

ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ،

ވަކި ވަގުތަކަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގައި އާންމުކޮށް
އިޢުލާނުކުރަންވާނެއެވެ.
(އ)

މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް މައްސަލަ
ރައްދުވާ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
މައްސަލަ ކުރިޔަށްގެންދިޔުމާއި ،ޙުކުމްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އދުވާ
އސަލަ ރަ ް
މަ ް

.26

(ހ)

ކށް
ދސީއަ ަ
ފަރާތަކީ ބި ޭ

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،އަދި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް އުޅޭ
ބނާނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ
ވަކި އެޑްރެހެއް ނޭނގޭކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ު

އސަލަ
ވެފައި ،މަ ް

ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭތޯ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ .މައްސަލަ ރައްދުވާ

ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް
އދުވާ
އސަލަ ރަ ް
މަ ް

ދކޮށް ގޮސްފައިވާކަން ކަމާގުޅޭ
ފއިވާކަން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ޫ
ފަރާތް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ަ

ފަރާތް އުޅޭ ވަކި

ތ
ވ ަ
އިދާރާގެ ރިކޯޑުތަކުން ދައްކާނަމަ ،ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޯޓާ މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ނު ަ

ނ
ތަނެއް ނޭނގު ް

ކޯޓާ

ކޯޓަށް

ހާޒިރުވުމަށާއި،

އެ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ފަރާތް

ވތަ ހާޒިރުވެފައިނުވާނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ޣައިރު
މުޢާމަލާތުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނު ަ
ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމްކުރެވޭނެކަން އަންގައި އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ނެތްކަން

ކަމާގުޅޭ

އިދާރާގެ

ރިކޯޑުތަކުން

އެނގޭނަމަ،

ހން
އެ ެ

ޤާނޫނެއްގައި

ތ
ނުވަ ަ

ގަވާއިދެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާ
ނވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ސާފުކުރުމަށް،
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރެއް ު
ގ
ވހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތު ެ
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ( 7ހަތެއް) ދު ަ
އ ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް،
ތެރޭގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރެ ް
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ސާފުކޮށްދީފައި ،ކޯޓަށް އެކަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،މައްސަލަ
ރައްދުވާ

ފަރާތަށް

އީމެއިލް

މެދުވެރިކޮށް

ރައްދުކުރުމަށް

އަމުރު

ކޯޓުން

މަސައްކަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.
ނ
ކޯޓަށް ހާޒިރުވު ް

.27

ނ
ވ ް
ރނު ު
ޑއަށް ހާޒި ު
ގަ ި

.28

ވން ނެތްނަމަ
ރވެ ެ
ހާޒި ު

.29

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކު ،އަމުރުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް
ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  27ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ގަޑިއަށް ކޯޓަށް
ކ ( 150/-އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،އެ މީހަ ު
ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން
ކޓަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޯ

(ހ)

ނ
ނގު ް
ބބު އެ ް
ސަ ަ

ނ
ދމާވެގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވެ ް
ޤބޫލު އުޛުރެއް ި
ފއިވަނިކޮށް ،މަ ު
ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި ަ
އަމުރުގައިވާ

ނެތްނަމަ،

ގަޑީގެ

1

(އެކެއް)

ގަޑިއިރުގެ

ކުރިން

ކޯޓަށް

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު

.30

ނ
ހުށަހެޅު ް

އ ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،ތިރީގައިވާ ކަމަކުން ކުރެ ކަމަކަށެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި މަޤުބޫލު ސަބަބެ ް
()1

ވން؛
ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެވޭފަދަ ބައްޔެއް ު

()2

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ހާޒިރުނުވެވުން؛

()3

ބބުތައް.
ގާޒީ ގަބޫލުކުރާ އެހެނިހެން ސަ ަ

ކޯޓަށް ހާޒިރުނުވެވެން ދިމާވި ސަބަބަކީ މި ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ
މށްވާނަމަ ،ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަނަކުން އެ މީހާގެ ޞިއްޙީ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް،
ނަންބަރުގައިވާ ސަބަބުކަ ަ
އވެ.
ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑު ޖަހައިފައިވާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓު( 2 ،ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެ ެ

ވމުގެ
ކޯޓަށް ހާޒިރު ު
ދވިކަމަށް
އ ު
މރު ރަ ް
އަ ު
ނ
ކރު ް
އިންކާރު ު

.31

މި

ގަވާއިދުގެ 25

ވަނަ މާއްދާގެ

(ހ)

އާއި

(ށ)

ގައިވާ

ގޮތަށް

ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު

ކމަށް އިންކާރުކުރާ ހާލަތުގައި ،ކޯޓުގެ
ހަވާލުކޮށްފައިވަނިކޮށް ،އަމުރު ލިބެންވާ ފަރާތުން އަމުރު ލިބުނު ަ
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ފަރާތުން އަމުރު ހަވާލުކުރި މުވައްޒަފު އަމުރު ހަވާލުކުރިކަމަށް ބުނެ ،ދޭ ހެކިބަހަކީ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު
ރައްދުވިކަމުގެ ފުރިހަމަ ހެކިބަހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ގއި ތިބޭ
ދ ަ
ބަން ު

.32

(ހ)

މރު
މީހުންނަށް އަ ު

މރު ފޮނުވާނީ ،އެ މީހަކު
ހރި މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް އަ ު
ވތަ ޖަލުގައި ު
ބަންދުގައި ނު ަ
ވތަ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ އިދާރާއަށެވެ.
ބަންދުކޮށްފައިވާ ނު ަ

ނ
އދުކުރު ް
ރަ ް

(ށ)

ބަންދުގައި

ނުވަތަ

ހުރި

ޖަލުގައި

މީހަކު

ކޯޓަށް

ހާޒިރުވުމަށް

އަމުރު

ފޮނުވުމުން،

ވނެއެވެ.
ކޓަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން ާ
އެ އިދާރާއަކުން ،އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެ މީހަކު ޯ
ގ
މނިޓު ެ
މގެ ( 30ތިރީސް) ި
ނ ފެށު ު
ތނަމަ ،އަޑުއެހު ް
އަމުރުގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުކޮށްދެވެން ނެ ް
ވނެއެވެ.
ކުރިން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަން ާ
އސަލަ
މަ ް

.33

(ހ)

ރށް
ފއިވާ ަ
ހުށަހެޅި ަ

އ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ހުއްޓައި،
ނން އެހެން ރަށެއްގަ ި
މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ރަށް ޫ
ރ
މހަކު ހާޒިރުކޮށްދިނުމުގެ އަމު ު
އެ މީހާގެ މައްޗަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ ީ

ގއި ހުރި
އ ަ
ނޫން ރަށެ ް

ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭނީ ،އެ މީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައެވެ.

ކރުން
މީހަކު ހާޒިރު ު

އަދި މިގޮތަށް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާ ހާލަތުގައި ،އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

ނ
ނގު ް
ޔން ެ
ނުވަތަ ބަ ާ

ކޮންފަރެންސިންގ

މެދުވެރިކޮށް

ޝަރީޢަތް

ކުރިޔަށް

ގެންދާނީ،

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓު

މެދުވެރިކޮށެވެ.
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

އެ

ގޮތަށް

ބަޔާންކޮށްފައި

ތ
އޮ ް

ނަމަވެސް،

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

މއްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން
ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ަ
ށ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ހާޒިރުނުކޮށް ،އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ
ޓ ް
އެދޭނަމަ ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ަ
ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަޔާން ނެގުމަށް މި މާއްދާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ނ)

އ
ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ރަށުގަ ި
ނޫޅެނަމަ ،އޭނާ އެ ވަގުތަކު ހުރި ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ބަޔާން ނެގުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ،މައްސަލަ ބަލާ ގާޒީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ރގައި
އޖެއިން ބޭ ު
ރާ ް
ހންގެ
ދވެ ި
އުޅޭ ި
ނ
ގ ް
ބަޔާން ނެ ު

.34

(ހ)

ދ
ރއްޖެއިން ބޭރުގައިނަމަ ،އަ ި
ސލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ހުރީ ދިވެހި ާ
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު ،މައް ަ
އޭނާ ހުރި ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ އޮފީހެއް
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޤައުމެއްނަމަ ،ކަމާގުޅޭ ވުޒާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް އެމްބަސީ ނުވަތަ ރަސްމީ
އޮފީހަކަށް ހާޒިރުކޮށްގެން އޭނާގެ ބަޔާން ނެގިދާނެއެވެ.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

މި

މާއްދާގެ

ގައި

(ހ)

އެގޮތަށް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބަޔާންކޮށްފައި

ތ
އޮ ް

ނަމަވެސް،

އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ

ލތުގައި،
ށ ކޯޓުން ނިންމާ ހާ ަ
ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަ ް
އެމްބަސީއަކަށް

ނުވަތަ

ރަސްމީ އޮފީހަކަށް

މައްސަލަ

ރައްދުވާ

ފަރާތް

ހާޒިރުނުކޮށް،

ށ
އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަޔާން ނެގުމަ ް
މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ގއި
ދ ަ
ބަން ު
ގން
ޓއި ެ
ބަހައް ަ

.35

(ހ)

ނދުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާޒިރުކުރުމަކީ ،އެންމެ މަޞްލަޙަތު
ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއް ބަ ް
ރަނގަޅު ގޮތްކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ހާލަތްތަކުގައި ،އެ މީހަކު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ނ
ރ ް
ހާޒިރުކު ު

ށ
ހން އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮ ް
ނދުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެ ެ
ހން ބަ ް
މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މީ ު
ށ ހާޒިރު ކުރުމަށް ޓަކައި ،ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރު
ގން ކޯޓަ ް
ބަންދުގައި ބަހައްޓައި ެ
ނެރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އަމުރު ނެރުމުގައި ބަލާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތަކަށެވެ.
()1

ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ކުރިން ފޮނުވި ،އެ އަމުރަށް ހާޒިރުވެފައިނުވާ ފަރާތެއް
ކަމުގައި ވުން؛

()2
(ނ)

ކށް ވުން.
ކމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ މީހަ ަ
އެ މީހަކީ ފިލައިފާނެފަދަ މީހެއް ަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުން ،އެ އަމުރުގައިވާ ތާރީޚާއި
ގަޑިއަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މީހުން ބަންދުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ އެހެން

އިދާރާއަކުން އެ މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ނ
ބދަލުވު ް
ރސް ަ
އެޑް ެ

.36

(ހ)

ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދުވާ
ވހުގެ ތެރޭގައި،
ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެޑްރެސް ބަދަލުވިތާ ( 3ތިނެއް) ދު ަ
ނވާނެއެވެ.
ބަދަލުވި އެޑްރެސް އެނގޭގޮތަށް ލިޔުމުން އެކަން ކޯޓަށް އަންގަ ް

(ށ)

އ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން ކޯޓަށް އަންގައިފަ ި
ނުވާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާއާއި  38ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ
ބާރު ،ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު
އދުވާ
އސަލަ ރަ ް
މަ ް

އަދަދު144 :

.37

މރު ލިބި
ފަރާތަށް އަ ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޛރެއް
ބލު އު ު
ށހަޅައިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި ،މަޤް ޫ
ކޯޓަށް ހު ަ
ނެތި ،އަމުރުގައިވާ ގަޑިއާއި ތާރީޚަށް ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ

ނ
ނވު ް
ހާޒިރު ު

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި ،ވީތަނެއް ނޭނގޭނަމަ ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި
ވތަ
މށް ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން ނު ަ
ގތަށް އެ މީހާ ހޯދު ަ
މައްސަލަ ހިންގޭނެކަން އެނގޭ ޮ
ފަތުރާ

ރ
ޚަބަ ު

އެނޫންވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ވެސް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު ،އިޢުލާނުގައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް

ށ ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި
ބލައި ،ކޯޓަ ް
ގނީކަމަށް ަ
ޓށް ހާޒިރުވުމަށް އެން ު
ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ކޯ ަ
ޤަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މީހާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
އސަލަ ހުށަހަޅާ
މަ ް

.38

ނ
ވ ް
ރނު ު
ފަރާތް ހާޒި ު

ޛރެއް
ބލު އު ު
ށހަޅައިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި ،މަޤް ޫ
ކޯޓަށް ހު ަ
ނެތި ،އަމުރުގައިވާ ގަޑިއާއި ތާރީޚަށް ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
ވނަމަ،
ށފައި ނު ާ
ގއިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮ ް
އުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެން މި ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާ ަ
ބގެންވެއެވެ.
ށ ޢަމަލުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލި ި
ތިރީގައިމިވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަ ް
(ހ)

ދ
ށދިނުމަށް އެ ި
ކޓުން ޢަމަލުކޮ ް
ގތަކަށް ޯ
އެ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކި ޮ
ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ބާޠިލުކުރުން.

(ށ)

ދ
ށދިނުމަށް އެ ި
ކޓުން ޢަމަލުކޮ ް
ގތަކަށް ޯ
އެ މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކި ޮ
އޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ
ށހެޅިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މަ ް
ށ ހު ަ
ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ،ކޯޓަ ް
ނިންމުން.

ނ
ކރު ް
ހެކިން ހާޒިރު ު

.39

(ހ)

ޝަރީޢަތަށް

ހށަހަޅައިފައިވާ
ު

މައްސަލައެއްގައި،

ނ
ހެކި ް

ހާޒިރުކުރަން

ޖެހިއްޖެނަމަ،

މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނ
ހ ް
ޅއިފައިވާ ރަށް ނޫން އެ ެ
ޖހޭ މީހާ ހުރީ މައްސަލަ ހުށަހަ ަ
ހެކިބަސް ދިނުމަށް ހާޒިރުވާން ެ
ޓށް އެ މީހަކު ހާޒިރުކޮށް،
ހރި ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ަ
ރަށެއްގައި ނަމަ ،އެ މީހާ ު
ނއެވެ.
އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންވާ ެ
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ހަތްވަނަ ބައި :ގިންތި ކަނޑައެޅުން
އގެ ގިންތި
އސަލަ ި
މަ ް

.40

(ހ)

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

ތ
ކންމެ މައްސަލައެއްގައި ،އެ މައްސަލަ އަވަސް މިންކުރުމުގައި ގިން ި
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޮ
ތ ކަނޑައަޅާނީ ،އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އެ މައްސަލަ ބަލާ ގާޒީއެވެ.
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .ގިން ި
އދިފައިވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ،
ސލައާއެކު ވަގުތީ އަމުރަކަށް ެ
ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައް ަ
މި ގަވާއިދުގެ  75ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

(ށ)

މައްސަލައިގެ

މުހިއްމުކަމަށާއި،

މައްސަލައިގެ

ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި،

ށ
ތ ް
ބާވަ ަ

މައްސަލައިގެ

ށ
އ ް
ތތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،މައްސަލަ ބަލާ ގާޒީ ަ
ވ ގިން ި
ބެލުމަށްފަހު ،އަންނަނި ި
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

()1

ފުރަތަމަ ގިންތި :އަވަސް ނިޔާގެ މައްސަލަތައް؛

()2

ނޖެހޭ މައްސަލަތައް؛
މ ް
ދެވަނަ ގިންތި :އަވަހަށް ނިން ަ

()3

ނކަމަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް.
ގންދާ ެ
ތިންވަނަ ގިންތި :ދިގުލައި ެ

މައްސަލައިގެ

ގިންތި

ޑއެޅުމުގައި
ކަނ ަ

އަންނަނިވި

މައްޗަށް

ކމުގެ
ކަން ަ

ރިޢާޔަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ފުރަތަމަ ގިންތި:
މި

ގިންތީގައި

ހިމެނެނީ،

ރުޖޫޢު

ކުރުމަށް

ބޭނުންވުމާއެކު،

ވަރި

ނ
ސާބިތުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ،ވަރިއާމެދު ޝައްކުވެގެ ް
ތ އަމުރަކަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި،
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި ،ވަގު ީ
ގެވެށި

އަނިޔާއިން

ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ

އަވަސް

އަމުރަކަށް

ދ
އެ ޭ

އ
ރ ( 19/2019ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަ ް
މައްސަލަތަކާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގެ

ދަށުން

ކޯޓު

ށ
ރ ް
އަމު ަ

އެދޭ

މއްސަލަ
މައްސަލަތަކާއި ،އަދި އަވަސްގޮތެއްގައި ނިންމަންޖެހޭކަމަށް ަ
ބަލާ ގާޒީ ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކެވެ.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު
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ގަވާއިދު ނަން ަ

()2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ދެވަނަ ގިންތި:
މއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ،އެކި އިދާރާތަކުން
ފުރަތަމަ ގިންތީގައި ނުހިމެނޭ ަ
ނ ގޮތެއް
ހ މައްސަލަތަކާއި ،ޝަރީޢަތު ް
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ނުޖެ ޭ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ

ޤާނޫނީ

ބޮޑެތި

ނުކުތާތައް

ނުހިމެނޭ،

އަވަހަށް

ތކެވެ.
ނނަ މައްސަލަ ަ
ނިންމޭނެކަމަށް ފެ ް
()3

ތިންވަނަ ގިންތި:
އެކި

އިދާރާތަކުން

މތު
މަޢުލޫ ާ

ސާފުކުރަންޖެހޭ

މައްސަލަތަކާއި،

އ ހިމެނޭ
ނޖެހޭ ޤާނޫނީ ބޮޑެތި ނުކުތާތަ ް
ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަ ް
މައްސަލަތަކެވެ.

އަށްވަނަ ބައި :އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން
ނސް
ޑއޯ ކޮންފަރެ ް
ވީ ި

.41

ދވެރިކޮށް
މެ ު

ނތައް
ރޢަތުގެ ކުރިން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހު ް
ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްތަކާއި ،ޝަ ީ
އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބޭއްވިދާނެއެވެ.

މއި
ޑއެހު ާ
ތދާއީ އަ ު
އިބް ި
ނ
ނގު ް
ޝަރީޢަތް ހި ް
ޑއެހުން
ތދާއީ އަ ު
އިބް ި

.42

(ހ)

ނ
އވު ް
ބޭ ް

ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ ލިބުމާއެކު ،ލަސްނުކޮށް ،މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ
އަޑުއެހުން ފަށަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ނ
ތން މައްސަލައިގެ އިބްދިތާއީ އަޑުއެހު ް
އތްނަމަވެސް ،ޝަރީޢަ ު
މި މައްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ޮ
ލ
ބޭއްވުމުގެ ކުރިން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭކަމަށް މައްސަލަ ބަ ާ
ގާޒީއަށް

ފެނިއްޖެނަމަ،

ތދާއީ
އބް ި
ި

އަޑުއެހުމެއް

ހމަކުރުމަށް ޓަކައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރި ަ
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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ބޭއްވުމުގެ

ކުރިން،

މި

އަކުރުގައި

ރަޖިސްޓްރާރއަށް އެ މައްސަލަ އަނބުރާ

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު144 :

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރާރއަށް ފޮނުވާ މައްސަލަތަކުގައި މަޢުލޫމާތު
ނ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭނަމަ ،ޚަޞްމުން ހާޒިރުކޮށްގެން
ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި ޚަޞްމު ް
އވާނީ ،ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޓަކައި އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާ ް
ރަޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ރ)

ނ
މކުރަން އެދިފައިވާ ކަންކަ ް
ދށުން ފޮނުވޭ މައްސަލައިގައި ފުރިހަ ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ަ
ރ
ލމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ އަނބު ާ
ފުރިހަމަވުމުން ،މައްސަލަ ބެ ު
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

އަދި

ޢލޫމާތު
މަ ު

ސާފުކުރުމަށް

ޓަކައި

ރަޖިސްޓްރާރއަށް

ފޮނުވާ

މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިބްތިދާއީ ( 2ދޭއް) ބައްދަލުވުމަށް ޚަޞްމުން
އވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ،
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ ް
ތ ކުރުމާ ބެހޭ ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި ،ޝަރީޢަ ް
(ބ)

އ
މން ،ލަސްނުކޮށް މައްސަލައިގެ އިބްތިދާ ީ
ނށް މައްސަލަ ލިބު ު
ހ ސެކްޝަ ަ
ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެ ޭ
އަޑުއެހުން ފަށަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ނ
އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ފަށަމުން ،އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުނީކަން ގާޒީ އިޢުލާ ު
ކުރުމަށްފަހު ،ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ސިއްރު ކުރުމަށް އެދި
ނތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ
ރމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔު ް
ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް ހާމަކު ު
އ
ވރުކުރަންވާނެއެވެ .އިބްތިދާ ީ
ލބިފައިވާކަން ކަށަ ަ
ލިޔުންތަކެއް ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ި
އ
އަޑުއެހުމުގެ ކުރިޔަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޯމާއި ލިޔުންތައް ހަވާލުކުރެވިފަ ި
ޑއެހުމުގައި ،ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި
ވ ފަރާތް ހާޒިރުވާ ފުރަތަމަ އަ ު
ނުވާނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދު ާ
ލިޔުންތައް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ތދާއީ އަޑުއެހުމަށްފަހު ކަމުގައި ވާނަމަ،
ސިއްރުކުރުމަށް އެދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަނީ އިބް ި
ނ ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
ތ ް
ސިއްރުކުރުމަށް އެދޭ ލިޔުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާކަން އެ ފަރާ ު

(އ)

ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ސިއްރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް ހާމަކުރުމަށް
އެދި ލިޔުމެއް ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުން ސިއްރުކުރުމާމެދު ނުވަތަ ވަކި މިންވަރަކަށް
ތ
ވ ަ
ހާމަކުރުމާމެދު ގާޒީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުން ސިއްރު ނުކުރަން ނު ަ
މ ހާލަތެއްގައި ،މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަޞްމަށް އެ ލިޔުން
އެއްކޮށް ހާމަކުރަން ގާޒީ ނިން ާ
ދޭންވާނެއެވެ.
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އ
ލިޔުމެއް ސިއްރުކުރަން ގާޒީ ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި ،އެނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހަ ި
ހިނދަކު ،އެ ލިޔުން އަނެއް ޚަޞްމަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ވަކި މިންވަރަކަށް ލިޔުން
ޑއެޅި ބައި ،ލިޔުން ހުށަހެޅި
ހާމަކުރަން ގާޒީ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި ،ހާމަކުރަން ކަނ ަ
ދކުރާ ލިޔުމުގައި ހާމަނުކުރަން
ރތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން ޫ
ފަރާތް ނޫން އަނެއް ފަ ާ
ގާޒީ ކަނޑައެޅި ބައި އުނިކުރުމަށްފަހު ލިޔުން ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަށް ލިޔުން ރައްދުކުރުމަށް
ޅ
ހށަހެ ި
ތން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ،ލިޔުން ު
ޓަކައި ،އުނިކުރި ލިޔުން ،ލިޔުން ހުށަހެޅި ފަރާ ު
ފަރާތަށް ގާޒީ އަންގަންވާނެއެވެ.

(މ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅަން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ށ
ގ ކޮޕީއެއް ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަ ް
އ ޖަވާބު ފޯމު ެ
ށހަޅައިފައިވޭތޯއާއި ެ
ޖަވާބު ހު ަ
ނއެވެ .މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޖަވާބު
ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާ ެ
ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ،ގާޒީ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން މައްސަލައަށް ޖަވާބު ހުށަހަޅަން،
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ފ)

މައްސަލައާ

ގުޅޭ

އެންމެހައި

ލިޔުންތައް

މައްސަލައިގެ

ޚަޞްމުންނަށް

ކން
ލިބިފައިވާ ަ

ގ
ތ ،މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތު ެ
ގ ގިން ި
ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ،މައްސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތު ެ
މަތީން ގާޒީ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ދ)

ބޔަށް މައްސަލަ ފޮނުވައިގެން
ލ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ަ
ގިންތި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،ޢާއި ީ
ނ
ތން އެއްބަސްވާނަމަ ،ކޯޓު ް
ދ ފަރާ ު
މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ،ނުވަތަ ެ
ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ގާޒީ ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ތ)

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން މައްސަލަ ސާފުކޮށްދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ގާޒީ
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ލ)

އސަލައަށް ރައްދުދިނުމާ ގުޅޭ
މއްސަލަ ސާފުކޮށްދިނުމުން ،މަ ް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ަ
ތއް ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ގޮތުން ގާޒީ ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދު ަ

(ގ)

ވަރި ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ނަސަބު ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ،ކޯޓަށް
ނ
ނ ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ދެފަރާތު ް
ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ ް
ކށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް
ށ ވަގުތު ކަނޑައަޅައި ،އެކަން އިޢުލާނު ޮ
ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަމަ ް
މަޑުޖައްސައިލަންވާނެއެވެ.
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ގނަވެގެން
އލުކުރުމަށް އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ދެވޭނީި ،
ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙަ ް
( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ .ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ
ސަބަބުތަކެއްގެ

ނކޮށް
ބި ާ

މައްޗަށް

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

އެދިއްޖެނަމަ،

ޚަޞްމަކު

( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
(ސ) ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ޙައްލު
ކުރެވުނުކަން

ޙައްލު

ނުވަތަ

ނުކުރެވުނުކަން

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

ފަރާތުން

ށ
ކޯޓަ ް

ނނަ
ލ ޙައްލުކުރެވިދާނެކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ނުފެ ް
އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މައްސަ ަ
ހާލަތުގައި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިންވެސް އެކަން ކޯޓަށް އެންގިދާނެއެވެ.
(ޑ)

މައްސަލަ

ޙައްލުވެއްޖެކަމަށް

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

ފަރާތުން

ކޯޓަށް

އަންގައިފިނަމަ،

އަޑުއެހުމެއްގައި އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ،ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ބާޠިލުކޮށް ،މައްސަލައިގެ
ވނެއެވެ.
ޚަޞްމުންނަށް އެކަން އަންގަން ާ
(ޒ)

މައްސަލަ

ޙައްލު

ނުކުރެވޭކަން

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

ފަރާތުން

ކޯޓަށް

އަންގައިފިނަމަ،

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެގޮތް ކަނޑައަޅައި ،ޚަޞްމުންނަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.
ކޯޓުގެ

.43

މދު
ތޞާޞާ ެ
އިޚް ި

އސަލަ ބަލައި ،އެ މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ،އެ މަ ް
ތގައި އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައިގެން
ލބިގެން ނުވާކަމަށް ނުވަތަ އެ ހާލަ ު
ނިންމުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ކޯޓަށް ި

ނ
އދު ް
ފ ް
ސުވާލު އު ެ

ނމުގެ
ދ ދި ު
އޖެނަމަ ،މައްސަލައަށް ރައް ު
ފނި ް
ށ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ެ
ލތެއް ވުޖޫދުގައިވާކަމަ ް
ނުވާނެ ހާ ަ
ކމަށް
ގން ނުވާ ަ
ތޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބި ެ
ބަދަލުގައި ،އެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނުވަތަ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚް ި
ކޓުގެ
ވދާނެއެވެ .މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ޯ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެދެ ި
އިޚްތިޞާޞާމެދު ސުވާލު އުފައްދައިފިނަމަ ،އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގައި ވެސް
މިކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

އސަލައަށް
މަ ް
ނ
ކރު ް
އިންކާރު ު

.44

(ހ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ވަކި ބަޔަކަށް އެއްބަސްވެ ،ވަކި ބަޔަކަށް
އެއްބަސްނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މުޅި މައްސަލައަށް އިންކާރުކުރާނަމަ ،އެއްބަސްނުވެވޭ ބަޔާ ގުޅޭ
މގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ގޮތުން ދެފަރާތަށް ހެކި ހާމަކުރު ު
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ނ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ހެކި ހާމަކުރަން ފުރުޞަތު ދޭންވާ ެ
ނ ކަނޑައަޅާ
ނ ކަމަށް ޝަރީޢަތު ް
ނލައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާ ެ
ނަމަވެސް ،ހެކި ހުށަހެޅުމަކާ ު
މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހާމަކުރާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

އ ކަނޑައަޅައި ،އިބްތިދާއީ
ލއިގަތުމާމެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެ ް
ބ ަ
ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހެކި ަ
ޢލާނު
ތއް ނިންމައިލިކަން އި ު
ނ ަ
އވެ .އަދި އިބްދިތާއީ އަޑުއެހު ް
ލންވާނެ ެ
އަޑުއެހުންތައް ނިންމައި ަ
ކުރަންވާނެއެވެ.

އހުމަކާ ނުލައި
އަޑު ެ

.45

ނ
އސަލަ ނިންމު ް
މަ ް

ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަކާ ނުލައި މައްސަލަ ނިންމާ ހާލަތެއްގައި ،މައްސަލައިގެ ނިންމުމުގެ
އެ

އިތުރުން،

ވާސިލުވި

ނިންމުމަށް

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިޔުމެއް،

ޚަޞްމުންނަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ނުވަވަނަ ބައި :ޝަރީޢަތް ހިންގުން
ތގެ
ޝަރީޢަ ު

.46

(ހ)

އ
ތ ް
އހުން ަ
އަޑު ެ

އ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަ ް
މ ގަވާއިދުގައި ަ
މށް ޓަކައިި ،
މައްސަލައިގައި ޝަރީޢަތް ފެށު ަ
ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުން ،މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ކޯޓުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.
ޝަރީޢަތުގެ

އަޑުއެހުންތައް

ފށައި،
ަ

ޝަރީޢަތުގެ

ނތައް
އަޑުއެހު ް

ފެށުނުކަން

ނ
ޢލާ ު
އި ު

ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ވނެއެވެ.
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޚަޞްމުންނަށް ދޭން ާ

(ނ)

ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށްއެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް ނަމަ ،ވަރިވާން ދެފަރާތުން
އެއްބަސްވާ ހާލަތުގައި ،ވަރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

ހެކި

ހުށަހެޅުމަކާ

ނުލައި

ކުރިޔަށް

ގެންދެވޭނެ

ކަމަށް

ކަނޑައަޅާ

މައްސަލަތަކުގައި

މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވުމުން ،މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ،ޙުކުމް
ކުރާނެ ތާރީޚު އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ވަރިއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތަށް ވަކި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެވިފައިނުވާ
މައްސަލަތަކާއި ،ދެފަރާތަށް ވަކި ގޮތަކަށް އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އެއްބަސްވެވިފައިނުވާ
މއްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
ގ ޢާއިލީ ަ
ކގެ ތެރެއިން ކޯޓު ެ
ހން މައްސަލަތަ ު
ޢާއިލީ އެހެނި ެ
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ޢތަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް ،ކޯޓުގެ ޢާއިލީ މައްސަލަތައް
ބަޔަށް ތަހުވީލުކުރަން ޝަރީ ަ
ކރަންވާނެއެވެ.
ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ތަހުވީލު ު
(ޅ)

ކޯޓުގެ

ޢާއިލީ

މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ

ބަޔަށް

ވލުނުކުރާ
ތަހު ީ

އަދި

އ
ތދާ ީ
އިބް ި

ވ
ބލައިގަނެފައި ާ
މަރުޙަލާގައި ހެކި ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ،އެ ހެއްކަކީ ޝަރީޢަތަށް ަ
ހެއްކެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ އެގާރަވަނަ ބައި
(ހެކި ހުށަހެޅުން) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ހެކިބަސް ނަގަންވާނެއެވެ.
(ކ)

ގ ހެކިބަސް
ށހަޅައިފައިވާ ޝަފަހީ ހެކިން ެ
ނ ހު ަ
ނފައިވާނަމަ ،ދެފަރާތު ް
ކިތާބީ ހެކި ބަލައިގަ ެ
ކ
ކތާބީ ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަ ަ
ނނާއިި ،
ނގެ ހެކިބަހާ ގުޅޭ ގޮތު ް
ޝފަހީ ހެކި ް
ަ
ނަގައި ނިމުމުން،
ދންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހެއްކާ
ށހަޅަން ދެފަރާތަށް ފުރުޞަތު ޭ
ދައްކައި އަދި/ނުވަތަ ބަޔާން ހު ަ
ދ
ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު ދޭންވާނީ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށެވެ .އަ ި
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެއްކުމުން ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން
ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަން ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(އ)

ހެއްކާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ،ދެފަރާތުން ވެސް ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު
ދޭންވާނެއެވެ.

(ވ)

ޚުލާޞާ ބަޔާން ހުށަހަޅައި ނިމުމުން ،މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުނުކަން އިޢުލާނުކޮށް،
ޙުކުމް ކުރާނެ ދުވަހެއް އިޢުލާނު ކުރަންވާނެއެވެ.

(މ)

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ތަހުވީލުކުރާ މައްސަލައެއް ،ޝަރީޢަތްކުރާ
ސެކްޝަނަށް ،ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން ފޮނުވުމުން ،އެ މައްސަލައަކީ
ނފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ އެގާރަވަނަ ބައިގައިވާ
ގ ެ
ހެކި ހުށަހަޅައި ،ހެކި ބަލައި ަ
ވނެއެވެ.
ގޮތުގެ މަތީން ކުރިޔަށް ގެންދަން ާ

(ފ)

ނ
ތއް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައި ް
ހެކި ހުށަހަޅައިފައި ނުވާ މައްސަލައެއް ނަމަ ،ޢާއިލީ މައްސަލަ ަ
ށ އަންގައި ،ޚުލާޞާ ބަޔާން
ނ ް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ޝަރީޢަތަށް ލިބިފައިވާކަން ޚަޞްމުން ަ
ވނެއެވެ.
ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތު ދޭން ާ
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ދިހަވަނަ ބައި :ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް
އސަލަތައް
ޢާއިލީ މަ ް

.47

މގައި
ރ ު
ޙައްލުކު ު

އސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަރިވުމަށް
އދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި މަ ް
ވަރިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަރިވުމަށް ެ
ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ނުވަތަ ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ

ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

މައްސަލަތަކުގައި

އަޑުއެހުމުގައި

އިބްތިދާއީ

ޚަޞްމަކު

މައްސަލައިގައި

އެ

މައްސަލައިގައި

ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ދެ ފަރާތުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،ނުވަތަ ޝަރީޢަތަށް އެ މައްސަލައަކީ
އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ދެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކައި ޞުލްޙަވެރި ޙައްލަކަށް ވާސިލުވެވިދާނެކަމަށް
ފެންނަ

މައްސަލައެއްނަމަ،

އެ

މައްސަލަ

"ޢާއިލީ

މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ

ބަޔަށް"

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ހމެނޭ
އގައި ި
އސަލަ ި
މަ ް

.48

(ހ)

ފަރާތްތަކަށް

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް މައްސަލައެއް ފޮނުވައިފިނަމަ ،މައްސަލައިގައި
ދ
ލބި ޭ
ގތުން ި
ހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދެފަރާތަށް ޤާނޫނީ ޮ
ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށްު ،

ބދޭ
ނގޮތުން ލި ި
ޤާނޫ ީ

ލބިދޭނެ މަގު،
ޤނޫނީގޮތުން ި
ފުރުޞަތުތަކާއި ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވީވަރަކުން ދެފަރާތަށް ާ

ކއި
ފުރުޞަތުތަ ާ

ކށްދޭންވާނެއެވެ.
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން ފަހި ޮ

ކގެ މަޢުލޫމާތު
އޤުތަ ު
ޙަ ް
ނމާއި
ފޯރުކޮށްދި ު

(ށ)

އސަލަތައް
މަ ް

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް މައްސަލައެއް ފޮނުވައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި
ޞލްޙަވެރި ގޮތަކަށް މައްސަލަ
ު
ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް އެ ފަރާތްތައް އެއްބަސްވާ

ރން
ޙައްލުކު ަ

ޙައްލުކުރުމަށް ،ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ސއްކަތް ކުރުން
މަ ަ

މިގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ،ދެފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތަށް އިސްކަންދޭންވާއެވެ.
ރމުގެ
ޞުލްޙަކު ު

.49

(ހ)

ގއި
ރޙަލާ ަ
މަ ު

ތ
ލގެ މެންބަރެއް ނުވަތަ ގާ ް
ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށް ޓަކައި ދެފަރާތުގެ ޢާއި ާ
މީހެއް ހާޒިރުކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ

ވދާނެ
ކރެ ި
އވެރި ު
ބަ ި

ބަޔަށް

އ
ތ ް
އެހެން ފަރާތް ަ

ފެންނަ

ހލަތުގައި،
ާ

ޞުލްޙަކުރުމުގެ

މަރުޙަލާގައި

އެފަދަ

ފަރާތެއް

ހާޒިރު

ކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ހ
ތން އައްޔަނުކުރާ ފަރާތަކީ ޞުލްޙަކުރުމުގައި ލިބިދޭންޖެހޭ އެ ީ
ދެފަރާތުގެ ޢާއިލާގެ ފަރާ ު
ފޯރުވައިނުދެވޭ

ފަރާތެއްނަމަ،

ނުވަތަ

މައްސަލައަށް

އެ

ފަރާތެއްގެ

ސަބަބުން

އިތުރު

ހީނަރުކަމެއް ފޯރާކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތެއް މައްސަލައިން ވަކިކުރުމުގެ ބާރު،
ގންވެއެވެ.
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ލިބި ެ
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އމް51 :
ވޮލި ު
ތއް
މއްސަލަ ަ
ރގެ ަ
ވަ ީ

އަދަދު144 :

.50

ނމަ
ރވޭ ަ
ޞުލްޙަ ނުކު ެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި ޞުލްޙަކުރުމަށް
ށފަހުވެސް ޞުލްޙަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން މަސައްކަތް ކުރުމަ ް

ތއް
މދު ގޮ ެ
ނނާ ެ
ދަރި ް

އަދި އެ ދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްގެން ތިބެ ދަރިން ލިބިފައިވާނަމަ ،މައްސަލަ ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް

ނ
އޅު ް
ކަނޑަ ެ

ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ،ދަރިންގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ދެމަފިރިން
އެއްބަސްވާ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ،ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.

ފރިން
ދެމަ ި

.51

ރމުގެ
ޞުލްޙަކު ު

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން ދެމަފިރިން ޞުލްޙަކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ޞުލްޙަ ނުކުރެވި ޝަރީޢަތް

ގޮތުން

ދން އެއީ
ފރިން ކައުންސެލިންގ ހޯ ު
ތތަކުގައި ،ދެމަ ި
ފނުވައިލެވޭ ހާލަ ް
ކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް މައްސަލަ ޮ

ކައުންސެލިންގ

ށ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ޝަރީޢަތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ގޮތަ ް

ނ
އޅު ް
ޑ ެ
ހޯދުމަށް ކަނ ަ
ނގެ
ދަރި ް

ލތައް
ކގެ ތެރެއިން ޢާއިލީ މައްސަ ަ
ށ އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ ު
ވަރިވުމަށް ނުވަތަ ވަރިކުރުމަ ް

.52

(ހ)

ނވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
ޖހޭ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަ ި
ދަރިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި ބަލަން ެ

ގއި
ތ ަ
މަޞްލަޙަ ު
ނ
ބަލަންޖެހޭ ކަންކަ ް

()1

ދަރިންގެ ޚަރަދަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑު
ވނަމަ ،އެކަމުގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެންމެ
އަދަދެއް ހަމަޖައްސަން ބޭނުން ާ
މަޞްލަޙަތު ހުރި ގޮތް؛

()2

ދަރިންގެ

ހަވާލުކުރާނެ

ޙަޟާނަތު

ފަރާތަކާއި

ކުއްޖާއަށް

ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި

އެއްބަސްވާ ގޮތް؛
()3

ނތައް ފުއްދުމަށް ޓަކައި
ކުއްޖާގެ ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާއި ޟަރޫރީ އެހެނިހެން ބޭނު ް
ކުރަންޖެހޭ

ދެފަރާތުން

ތއްތަކާއި،
ކަން ަ

ޚަރަދާ

ނ
ބެހޭގޮތު ް

އެއްބަސްވުމަކަށް

ވާސިލުވުމަށް.
()4

މިނޫންވެސް ދަރިންގެ މަޞްލަޙަތުގައްޔާއި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް ޓަކައި
ނިންމަންޖެހޭކަމަށް

އލީ
ޢާ ި

މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ

ބަޔަށް

ކންތަކުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ވާސިލުވުމަށް.
ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކަށް ފެންނަ ަ
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ނުވަތަ

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު144 :

(ށ)

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އ ހިނދަކު ،ކުއްޖާގެ ޙައްޤުގައި އެންމެ މަޞްލަޙަތުހުރި
ވހަ ި
މިނޫން ގޮތެއް ސާބިތުނު ާ
ޖގެ މަންމަޔާއި ބައްޕަޔާ ވެސް ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް
ގޮތްކަމުގައި ބަލަންވާނީ ،ކުއް ާ
ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

(ނ)

ތން ކުއްޖާގެ ޢާއިލާގެ އެހެން
ކުއްޖާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަ ީ
ނށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މެންބަރުން ަ

ތން
ގޅޭ ގޮ ު
ކުދިންނާ ު

.53

ތ
ކޯޓުން ހޯދާ މަޢުލޫމާ ު

ބހޭ
އެއްވެސް ކައިވެންޏެއް ރޫޅައިލުމުގެ ކުރިން ،ދެމަފިރިންގެ ދަރިން ތިބިނަމަ ،އެ ކުދިންނާ ެ
ހދަންވާނެއެވެ.
ޓން ޯ
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ކޯ ު
(ހ)

ކުދިންގެ އުމުރާއި އުފަންދުވަސް.

(ށ)

ކުދިން ސްކޫލަށް ދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.

(ނ)

ކުދިން ސްކޫލަށް ދާ ގަޑި.

(ރ)

މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ކޮން ފަރާތަކާ އެކުގައިކަން.

(ބ)

ނންކަން.
ނންވާ ކުދިންކަން ނުވަތަ ޫ
ކުދިންނަކީ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭ ު

(ޅ)

ނފަރާތަކާކަން.
ކުދިންގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކޮ ް

(ކ)

އ ކުއްޖާއާ ބައްދަލުކޮށްދޭން
ކުއްޖާގެ ޙަޟާނަތު ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ދެންހުރި ފަރާތާ ި
ގތަކަށްކަން.
ބޭނުންވަނީ ކޮން ޮ

ގއި
ދ ަ
ފރިންގެ މެ ު
ދެމަ ި
ތތަކެއް
ސވާ ގޮ ް
އބަ ް
އެ ް
މގައި
އޅު ު
ކަނޑަ ެ
ނ
ރވު ް
އެހީތެ ި

.54

(އ)

އ ޚަރަދު ބޭނުންވާނެ މިންވަރު.
ކުއްޖާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތަކުގަ ި

(ހ)

ވ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން
ނނި ި
މި ގަވާއިދުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހާލަތުގައި ،އަން ަ
ދެމަފިރިން އެއްބަސްވާ ގޮތެއް ނުވަތަ ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ގޮތް ،ޢާއިލީ މައްސަލަތައް
ނއެވެ.
ވ ެ
ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން ބަލަން ާ
()1

ނށް ޒިޔާރަތްކުރުން.
ކުދިންގެ ޙަޟާނަތާއި އެ ކުދިން ަ
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ޓ
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()2

ކުދިންގެ މަޞްލަޙަތުގައި ދެމަފިރިން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

()3

ކުދިންގެ ޚަރަދުބަރަދު ހަމަޖެއްސުން.

()4

ނ
ތ ް
ނ ގުޅޭގޮތުން އެ ދެފަރާ ު
ތބިނަމަ ،މުސްތަޤްބަލުގައި ދަރިން ާ
ދެމަފިރންގެ ދަރިން ި
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް.

(ށ)

މއްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
ލ ަ
ށފަހު ،ޢާއި ީ
ލމާތުތައް ހޯދުމަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މަޢު ޫ
ދމަފިރިންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ބައިން އެ ކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކެއްގެ މަޢުލޫމާތު ެ
އަދި

އެ

ގޮތްތަކުން

ކުރެ

ދެމަފިރިންނަށް

ނ
އެއްބަސްވެވިދާ ެ

ގޮތްތައް

ށ
މ ް
ދެނެގަތު ަ

އެހީތެރިވެވިދާނެއެވެ.
ވގޮތް،
ސ ާ
އބަ ް
އެ ް

.55

ބހޭ
ރމާ ެ
ޝަރީޢަތްކު ު

ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ނ
ނގު ް
ބަޔަށް އެ ް
ވގޮތް ލިޔެ،
ސ ާ
އބަ ް
އެ ް

ޝނަށް
ބސްވެއްޖެނަމަ ،އެ އެއްބަސްވިގޮތް ،ޝަރީޢަތް ކުރާ ސެކް ަ
ދެމަފިރިން ވަކިގޮތަކަށް އެއް ަ

.56

ހމެނޭ
އގައި ި
އސަލަ ި
މަ ް

ޢާއިލީ

މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ

ބައިގައި

ނ
ދފަރާތު ް
ެ

ވަކިގޮތަކަށް

ޖނަމަ،
އެއްބަސްވެއް ެ

އެ އެއްބަސްވި ގޮތް ލިޔެ ،އެ ލިޔުމުގައި ދެފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ދެފަރާތުން
ނ
ކރު ް
ސޮއި ު
އވަހަށް
އސަލަތައް ަ
މަ ް

.57

(ހ)

މމަށް
ނިން ު

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް
އލީ
މ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޢާ ި
ނ އާން ު
ށ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތު ް
ގޮތެއް ނިންމުމަ ް

ނ
ސއްކަތްކުރު ް
މަ ަ

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭތާ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ
ށ
މ ް
މސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މައްސަލައިގައި ވަކި ގޮތެއް ނިންމު ަ
ތެރޭގައި ނުވަތަ ( 2ދޭއް) ަ
ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

ނބަރު
އސަލަތައް ،ޤާނޫނު ނަ ް
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅޭ މަ ް
( 4/2000ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  25ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ( 3ތިނެއް)
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ލަސްވެގެން ނިންމަންވާނެއެވެ.
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(ހ)

ބހޭ ބަޔަށް
ޝަރީޢަތާ ެ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ
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ގަވާއިދު ނަން ަ

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން
ތއް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް
ޞުލްޙަވެރި ޙައްލަކަށް ވާސިލުވެވޭނެކަމަށް ޢާއިލީ މައްސަލަ ަ

ނ
އސަލަ ފޮނުވު ް
މަ ް

އ
ފެންނަ މައްސަލަތައް ވެސް ،މި ގަވާއިދުގެ  57ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މުއްދަތުގަ ި
ވނެއެވެ.
ކރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފޮނުވަން ާ
ލަސްނުކޮށް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ު
(ށ)

ޢާއިލީ

މައްސަލަތައް

އެ

މައްސަލައަކީ

މި

ގަވާއިދުގެ

ޙައްލުކުރުމާބެހޭ

ޙައްލުނުވެ،
ވަނަ

57

ބަޔަށް

ނުރައްކަލަކަށް
މާއްދާގެ

(ހ)

ވ
ހުށަހެޅިފައި ާ
ށ
ވެދާނެކަމަ ް
ގައިވާ

މައްސަލަތަކުގެ
ފެންނަ

މުއްދަތުގައި

ތެރެއިން

މައްސަލައެއްނަމަ،
ލަސްނުކޮށް

ކޯޓުގެ

ވންވާނެއެވެ.
ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފޮނު ަ
އސަލަތައް
ޢާއިލީ މަ ް

.59

މބެހޭ ބަޔަށް
ރ ާ
ޙައްލުކު ު

ފއިވާ
ހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެ ަ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން ު
ޝރީޢަތް
ަ
ކަންތައްތަކާއި ،މައްސަލަގައި ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް ފެންނަ ލަފައެއް

ތއް
ފެންނަ ކަންތައް ަ

ކުރުމާބެހޭ ބަޔަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބހޭ
ރމާ ެ
ޝަރީޢަތްކު ު
ނ
ނގު ް
ބަޔަށް އެ ް
އސަލަތައް
ޢާއިލީ މަ ް

.60

(ހ)

މބެހޭ
ރ ާ
ޙައްލުކު ު

ތކުގައި ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް
ފނުވާ މައްސަލަ ަ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން ޮ
ފއިވާ މަޢުލޫމާތާއި ލަފަޔަށް
ތއް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިން ދީ ަ
ނިންމުމުގައި ޢާއިލީ މައްސަލަ ަ

އވާ
ބައިން ދީފަ ި

ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް

(ށ)

ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް

ޞލްޙަވެރި ޙައްލަކަށް ވާސިލު
ު
އން މައްސަލައިގައި
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބަ ި
އލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ
މނީ ،ޢާ ި
ނުވެވިއްޖެނަމަ ،މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިން ާ

ނ
ނިންމު ް

ތކޮށް ޝަރީޢަތުންނެވެ.
ބައިން ދީފައިވާ ލަފަޔަށް ރިޢާޔަ ް
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިންމާ ހާލަތުގައި ކުދިން ތިބިނަމަ،
ވ
ގ  52ވަނަ މާއްދާގައި ާ
އ ނިންމުމުގައި ،މި ގަވާއިދު ެ
ނ ގޮތެ ް
އެ ކުދިންނާ ބެހޭގޮތު ް
ކަންތައްތަކަށް

ބަލައި،

ނގެ
ކުދި ް

މަޞްލަޙަތުގައި

އެންމެ

ރަނގަޅު

ގޮތަށް

ރިޢާޔަތް

ކުރަންވާނެއެވެ.
ވމުން
ޞުލްޙަ ނު ު
ނ
ރިޕޯޓު ހުށަހެޅު ް

.61

ވ
ދލުވުމުގައި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ދިމާވެފައި ާ
ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިގެ ބައް ަ
ބޔާންތަކާއި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް
މައްސަލަތައް ޙައްލުނުވާނަމަ ،އެ މަޖިލީހުގައި ނެގިފައިވާ ަ
ޞުލްޙަ ހިންގާ ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތާއި އަދި އެ ފަރާތަށް މައްސަލައާމެދު ފެންނަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް
ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު
ގއި
ޞުލްޙަ ރިޕޯޓު ަ

އަދަދު144 :

.62

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވނެއެވެ.
ޞުލްޙަ ރިޕޯޓުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ާ

ނޖެހޭ
ހިމަނަ ް
އ
ނުކުތާތަ ް

ދެފަރާތުން

.63

(ހ)

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު.

(ށ)

ޞުލްޙައަށް ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު.

(ނ)

ޞުލްޙައިން ނިމުނު ތާރީޚު.

(ރ)

މައްސަލަ ފޮނުވި ސެކްޝަން.

(ބ)

ޞުލްޙަވީ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ.

(ޅ)

ޞުލްޙަވީ ގޮތް.

(ކ)

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ކަންކަމާއި އެއްބަސްނުވާ ކަންކަން.

(އ)

ޞުލްޙަ ނުވާނަމަ ،ޞުލްޙަ ނުވާކަމާއި ،ޞުލްޙަނުވާ ސަބަބު.

(ވ)

ޞުލްޙައިގެ ޚަޞްމުންގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އެ މީހުންގެ ސޮއި.

(މ)

ޞުލްޙަ ހިންގި ފަރާތުގެ މަޤާމާއި ސޮއި.

(ހ)

ނމަ ،ނުވަތަ އެއިން ބައެއް
ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އޮތް ޚުޞޫމާތު އެއްކޮށް ޙައްލުވެއްޖެ ަ

ވަކިގޮތަކަށް

ޙައްލުވެއްޖެނަމަ،

ނމަ،
ވއްޖެ ަ
ސ ެ
އބަ ް
އެ ް

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

އގެ
ޞުލްޙަ ި
މއް
ސވު ެ
އބަ ް
އެ ް
ނ
ވއިލު ް
އެކުލަ ަ

ލިޔުމުން

ވެވޭ

ޞުލްޙައިގެ

އެއްބަސްވުމެއްގައި

ޚަޞްމުން

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭ ބައިގައި ނުވަތަ ކޯޓުން
ގ
ބޭރުގައިވިޔަސް މައްސަލަ އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ޙައްލުވާ ހާލަތުގައި ޚަޞްމުން ެ
މެދުގައިވާ ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުވުމާއެކު ،އެ މައްސަލަ އެއްކޮށް ނުވަތަ
ނ
ތއް ކަނޑައެޅި ނިމުނީއެވެ .އެއަށްފަހު އެ މައްސަލަ ދެ ް
މައްސަލައިގެ އެ ބަޔާމެދު ގޮ ެ
ކޯޓަކަށް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ނ)

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޒ
ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ޚަޞްމުންނަށް ސާފުވެފައިވާކަން ގާ ީ
މގައި ގާޒީ ޚަޞްމުންނަށް
ޔަގީންކުރަންވާނެއެވެ .ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވައިލު ު
އެހީތެރިވެދިން ނަމަވެސް ،އެއްވެސް ޚަޞްމަކު ގަބޫލުނުކުރާ އިލްތިޒާމެއް އޭނާގެ ރުހުމާ
ރކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ނުލައި ،އެ އެއްބަސްވުމަށް އިތު ު

(ރ)

ޞުލްޙައިގެ އެއްބަސްވުމުން ޙައްލުވަނީ މައްސަލައިގެ ބައެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ޝަރީޢަތަށް
ފޮނުވާ ބައިގެ ތަފުސީލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ޚަޞްމުން ސޮއިކުރުމަށް އެންގުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ގާޒީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އެގާރަވަނަ ބައި :ހެކި ހުށަހެޅުން
މގެ
ދނު ު
ހެކިބަސް ި

.64

(ހ)

ނ
ރ ް
ވއިކު ު
ކުރިން ހު ަ

ނ
ތ ް
ހެކިބަސް ދިނުމުގެކުރިން ހެކިބަސް ދޭ މީހާ ޚަތިމުގައި އަތްލައިގެން އަންނަނިވި އިބާރާ ު
ހުވައި ކުރަންވާނެއެވެ" .ފެމިލީ ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މި ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި ،އަހުރެން ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއްގައި ތެދުބުނުމަށާއި،
ވއިކުރަމެވެ".
ނދީ ހު ަ
ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބަހެއް ނުބުނުމަށް މާތްﷲ ގަ ް

(ށ)

ޚަތިމުގައި އަތްނުލެވޭ ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކު ނަމަ ،އެ މީހަކު ހުވައި ކުރާއިރު އޭނާގެ
ކުރިމަތީގައި ޚަތިމު ބޭއްވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ނ
ބނުމަށް އޭ ާ
މސްލިމެއްނަމަ ،ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ،ތެދު ު
ހެކިބަސްދޭން ހުރީ ޣައިރު ު
ޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން
ނނީގޮތުން އަ ަ
އިޤްރާރުވާކަމަށާއި ،ދޮގުވާހަކައެއް ބުނެފިނަމަ ޤާ ޫ
އޭނާއަށް އެނގޭކަން ބަޔާންކޮށް ،އޭނާގެ ބަޔާންނެގުމަށްފަހުއެވެ.

ދެފަރާތުން

.65

(ހ)

އބަސް
ވަކިގޮތަކަށް އެ ް

ތތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ސާބިތުކުރުމަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޝަރީޢަތުން އެ ފަރާ ް

ނމަ ،ހެކި
ވއްޖެ ަ
ނު ެ
ނ
ހުށަހެޅު ް

ޢ
ގ ދަފް ު
އ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކު ެ
ސނުވާ ހާލަތުގަ ި
ކށް އެއްބަ ް
ދެފަރާތުން ވަކިގޮތަ ަ

(ށ)

ހ
ހެކި ހުށަހަޅާއިރު ،ހެކި ހުށަހަޅަނީ ކޮން ވާޤިޢާއެއް ސާބިތުކުރުމަށްކަމާއި ،ހުށަހަޅަނީ ޝަފަ ީ
ވރިޔާގެ ނަމާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި
ހެކިނަމަ ހުށަހަޅަން އެދޭ ހެކި ެ
ހޅަންވާނެއެވެ .ކިތާބީ ހެކި
ހށަ ަ
ު
ފޯނު ނަންބަރު އެނގޭނަމަ ،ފޯނު ނަންބަރު ކޯޓަށް
ށހަޅާނީ ސާފު ލިޔުމެކެވެ.
ހުށަހަޅާނަމަ ،ހު ަ
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އމް51 :
ވޮލި ު

(ނ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ހުށަހަޅަނީ ކިތާބީ ހެކި ކަމުގައި ވެފައި ،އެ ހެއްކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ސުވާލު
އުފައްދައިފައި ނުވާނަމަ ،އެ ހެއްކަށް މައްސަލައިގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ގއި
މ ަ
ނގު ު
ހެކިބަސް ެ
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

.66

(ހ)

ހެކިބަސް

ހެކީންގެ

އ
ނެގުމުގަ ި

ޢަމަލުކުރާނީ،

މި

ގއި
މާއްދާ ަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގ
ގޮތު ެ

މަތީންނެވެ.
()1

ޝަރީޢަތުގެ

އަޑުއެހުމެއްގައި

ހެކީންގެ

ހެކިބަސް

ހ
ޖ ޭ
ނަގަން ެ

ހާލަތްތަކުގައި،

ލހެއްގައި ނުވަތަ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ
ވނީ ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖި ީ
އެ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގަން ާ
ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބެއްވޭ އަޑުއެހުމެއްގައި ހުވައިމަތީގައި އެ މީހުންނާ
ސުވާލުކޮށްގެންނެވެ.
()2

ނ
ހ ް
ތ އެފިޑެވިޓް ހުށަހެޅުމަށް އެ ެ
އެފިޑެވިޓް ހުށަހެޅުމަށް ހުއްދަކުރާ ހާލަތުގައި ،ނުވަ ަ
ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ހާލަތުގައި ،އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށް ހެކި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

()3

ފުރަތަމަ ހެކިބަސް ނަގާނީ ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީންގެއެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން
އެގްޒެމިންކުރުމުގެ

ގޮތުން

ސުވާލުކޮށް

ނިމުމުން،

އެ

ހެކީން

ކްރޮސް-

ނވެއެވެ.
އެގްޒެމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިގެ ް
()4

ކން ކްރޮސް-އެގްޒެމިންކުރުމުގެ
ދށުން ހެ ީ
ނ ނަންބަރުގެ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ވަ ަ
ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ހެކީންނާ ސުވާލުކުރާއިރު ،ސުވާލުކުރެވޭނީ،
ނޏެވެ .އޭގެ ބޭރުން
މނުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަ ް
އެ ހެކީން ދިން ހެކިބަހުގައި ހި ެ
އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

()5

ގ
ލ ހުށަހަޅާ ފަރާތު ެ
ނބަރުގެ ދަށުން މައްސަ ަ
ވނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )3
ހެކީން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ކްރޮސް-އެގްޒެމިންކޮށް ނިމުމުން ،އެ މީހުން
ގންވެއެވެ.
ރީ-އެގްޒެމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބި ެ

()6

ނ
ދ ް
ހޒިރުކުރާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުމުންެ ،
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ާ
ވ ހެކީންނެވެ.
ހާޒިރުކުރާނީ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުން ާ
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()7

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނ
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހާޒިރުކުރާ ހެކީންނާ މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތު ް
ސުވާލުކޮށް ނިމުމުން ،އެ ހެކީން ކްރޮސް-އެގްޒެމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު ،މައްސަލަ
ގންވެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބި ެ

()8

މި މާއްދާގެ ( )7ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހެކީން ކްރޮސް-އެގްޒެމިންކުރުމުގެ ގޮތުން
މައްސަލަ

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާ

އެ

ހެކީންނާ

ސުވާލުކުރާއިރު،

ސުވާލުކުރެވޭނީ،

ނޏެވެ .އޭގެ ބޭރުން
މނުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެކަ ް
އެ ހެކީން ދިން ހެކިބަހުގައި ހި ެ
އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
()9

މި މާއްދާގެ ( )8ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ހެކީން
މައްސަލަ

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާ

ކްރޮސް-އެގްޒެމިންކޮށް

ނިމުމުން،

ނ
މީހު ް

އެ

ރީ-އެގްޒެމިންކުރުމުގެ ޙައްޤު ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހ
( )10ހެކިން އެގްޒެމިންކުރުމާއި ،ކްރޮސް-އެގްޒެމިންކުރުމާއި ،ރީ-އެގްޒެމިންކޮށް ނިމުމަށްފަ ު
ހެއްކާ ގުޅިގެން ސުވާލެއް އުފެދޭނަމަ ،ޝަރީޢަތުން އެކަން ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޚަޞްމަކު ލިޔުމެއް ހާމަކުރާނީ ،ވަކި ލިޔުމެއް ވުޖޫދުގައި ވާކަން ނުވަތަ
ނނެވެ .މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި
ކޮންމެވެސް އިރެއްގައި ވުޖޫދުގައި ވީކަން ބަޔާންކޮށްގެ ް
ތ
"ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވާ ނުވަ ަ
ރައްކައުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ .ލިޔުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ،އަތުން ލިޔެފައިވާ
ލިޔުންތަކާއި ،އޯޑިއޯއާއި ،ވީޑިއޯއާއި ،ފޮޓޯއާއި ،އީމެއިލާއި ،އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް
މުއާޞަލާތުތައް

ނ
މނޭގޮތު ް
ހި ެ

އިލެކްޓްރޯނިކް

ލިޔުންތަކާއި،

ވޯޑް-ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވާ

ހލައިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ،މެޓަޑޭޓާ ހިމެނެއެވެ.
ލިޔުންތަކާއި ،ޑޭޓާބޭސްތަކާއި ،ފޮ ެ
(ނ)

ނ
ގއިކަމަށް އެހެން ޤާނޫނަކު ް
ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހެކި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ،ހުވާމަތީ ަ
ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،ހެކި ހުށަހަޅަންވާނީ ،އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

(ރ)

ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހެއްކަކީ ހުވާމަތީގައި ދިނުމަށް އެހެން
ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކުން ލާޒިމުކުރާ ހެއްކެއްކަމަށް ޚަޞްމަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ހުށަހަޅާ އެއްވެސް
ހުށަހެޅުމެއް

ހުށަހެޅޭނީ،

އެދެވިދާނެއެވެ.
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ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ނުވަތަ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ
ތ
ނ ނުވަ ަ
ސދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާ ް
އސަލައެއްގައި ހުށަހަޅާ ހެކިބަ ް
ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ،އެ މަ ް
އ
އ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ،ހެކީގެ ގޮތުގަ ި
ދލުގައި ނުވަތަ ެ
މައްސަލަގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ބަ ަ
ވ
އންގިދާނެއެ ެ
އެފިޑެވިޓް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް ެ

ޖއިން
ރއް ެ
ހ ާ
ދިވެ ި

.67

ހރެ
ރގައި ު
ބޭ ު

ނނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ނުވަތަ
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ހުރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައިނަމަ ،މި ޤާ ޫ
ތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ،އެ ބޭރު ޤައުމުގައި ހުރެގެން ވެސް
އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނު ަ

އެފިޑެވިޓް

އެފިޑެވިޓް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ދެވިދާނެއެވެ.

ދވެރިކޮށް ހެކި
މެ ު
ނ
ހުށަހެޅު ް
ނވީ
އެފިޑެވިޓް އޮންނަ ް

.68

(ހ)

ތ
ގޮ ް

ށ
އ ް
ނކަމުގެ ތެރެއިން ،އޭނާ ަ
އފިޑެވިޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ ް
އެފިޑެވިޓެއް ދޭ ފަރާތަކުން އެ ެ
ކމަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އޭނާއަށް
އެނގިފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ަ
ށ
ކމަކީ ކޮބައިކަމާއި ،އޭނާއަ ް
ށ ބިނާކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަން ަ
މތެއްގެ މައްޗަ ް
ލިބިފައިވާ މަޢުލޫ ާ
ނ
ކންކަމަކީ ކޮބައިކަން ވަކި ް
ވ ަ
ށ ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އޗަށް ބިނާކޮ ް
ގަބޫލުކުރެވޭ ގަބޫލުކުރުމެއްގެ މަ ް
އެނގޭނެ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ގަބޫލުކުރުމެއް
ވނެއެވެ.
ބިނާކޮށްފައިވާ މަސްދަރުތައް ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަން ާ

(ށ)

އެފިޑެވިޓެއްގައި ،އެ އެފިޑެވިޓެއް ދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތަކުން ކަމާއި ،އެފިޑެވިޓް ދޭ
ތން
އވެ .އެފިޑެވިޓް ދޭ ފަރާ ު
ނންވާނެ ެ
ރޚު ބަޔާންކޮށްފައި އޮން ަ
ފަރާތުގެ ނަމާއި ،ހުވާކުރި ތާ ީ
ސޮއިކޮށް ،އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ފަރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި
ނމާއި ،އެޑްރެހާއި ،ހައިސިއްޔަތާއި،
އޭނާ ހުވާކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ަ

އެ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި،

ނންވާނެއެވެ.
އިނގިލީގެ ނިޝާން ވެސް އޮން ަ
ހޅާ
އެފިޑެވިޓް ހުށަ ަ
ފަރާތް ނޫން
ފަރާތަކުން
ގއި
ޓ ަ
އެފިޑެވި ް
ނ
ކރު ް
ސޮއި ު

.69

(ހ)

ވސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން
މައްސަލައެއްގައި އެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅައިފައިވާ ފަރާތަކީ އެއް ެ
އެ އެފިޑެވިޓް ކިޔުމަށް ނުވަތަ އެ އެފިޑެވިޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ،
ކން
ވޓްގައި އަންނަނިވި ކަން ަ
ނ ހުވާކުރި ފަރާތުން ،އެ އެފިޑެ ި
އެ ފަރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި އޭ ާ
ބަޔާންކޮށް ،ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ނ އެ އެފިޑެވިޓް ކިޔައިދީފައިވާކަން؛
އެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އޭ ާ
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އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

()2

ހމްވެފައިވާކަން؛ އަދި
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފަ ު
އެފިޑެވިޓް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އޭ ަ

()3

ހާޒިރުގައި

އެފިޑެވިޓް

ހުށަހަޅާ

ނ
ފަރާތު ް

އެ

އެފިޑެވިޓް

ދީފައިވަނީ

އޭނާގެ

ހުވާކުރުމަށްފަހުގައިކަން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ހިމަނައިފައިނުވާ އެފިޑެވިޓެއް ކޯޓުން
އ
ކޔައިދީ ،އެ ފަރާތަށް އޭގަ ި
ތށް އެފިޑެވިޓް ި
ޓ ހުށަހަޅާ ފަރާ ަ
ނންވާނީ ،އެ އެފިޑެވި ް
ބަލައިގަން ަ
މ އެކަންޏެވެ.
ވފައިވާކަން ކޯޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފަހުމު ެ

(ނ)

(ރ)

ތތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވ
ނވާނީ އަންނަނިވި ފަރާ ް
އެފިޑެވިޓްގެ ބޭނުމަށް ހުވާ ކުރަ ް
()1

ގާޒީ

()2

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެން ފަރާތެއް.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ،މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ނުވަތަ ޚަޞްމަކު
ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އެފިޑެވިޓް

.70

(ހ)

ނ
ޖމާކުރު ް
ތަރު ަ

ހކުން އޮތް އެފިޑެވިޓެއްނަމަ،
ހުށަހަޅަން އެދޭ އެފިޑެވިޓަކީ ދިވެހިބަސް ނޫން އެހެން ބަ ަ
ގ ދިވެހި ތަރުޖަމާއަކާއި ބޭރު
ނ އެ އެފިޑެވިޓް ެ
ށ އެދޭ ފަރާތު ް
އެ އެފިޑެވިޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަ ް
ނއެވެ.
ޓގެ އަސްލު ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާ ެ
ޤައުމެއްގެ ބަހުން އޮތް އެފިޑެވި ް

(ށ)

ނމަ ،އެފިޑެވިޓް ތަރުޖަމާކުރި
އފިޑެވިޓެއްގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅާ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ެ
ފަރާތުން އެ އެފިޑެވިޓްގެ ތަރުޖަމާ ކަށަވަރުކުރުމާއެކު ،އެފިޑެވިޓްގެ ތަރުޖަމާއާއި ބޭރު ޤައުމުގެ
ބަހުން އޮތް އެފިޑެވިޓްގެ ކޮޕީ ،އެ އެފިޑެވިޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހއްކެއް
އިތުރު ެ
ޅމަކާ ނުލައި
ހުށަހެ ު
ގއި
ތ ަ
ހެކީގެ ގޮ ު
ނވޭ
އގަ ެ
ބަލަ ި

.71

(ހ)

ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ރިކޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުމަކީ
އެ ލިޔެކިޔުމުގެ ޞައްޙަކަމާއި އެ ލިޔެކިޔުމުން ދޭހަވާ ކަންކަން އިތުރަށް ސާބިތުކުރުމަކާ
ތށް ބަލައިގަނެވޭނެ ލިޔެކިޔުމެވެ.
ނުލައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ޝަރީޢަ ަ

ލިޔެކިޔުން
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އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ގ
ށ ޓަކައި ،ވަކި ލިޔުމަކީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނުވަތަ ދައުލަތު ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ބޭނުމަ ް
ވނީ ،އެ ލިޔުމެއް ނިސްބަތްވާ
އިދާރާއެއްގެ ރިކޯޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލިޔުމެއްކަމަށް ބެލެ ޭ
ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ އޮފިސަރަކު އެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކޮށް ،އެ ތަނެއްގެ
ސިއްކައެއް އެ ލިޔުމުގައި ޖަހައިފައިވާނަމައެވެ.

(ނ)

މައްސަލައެއްގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ވަކި ލިޔުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ
މލުނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
(ހ) އަދި/ނުވަތަ (ށ) އަށް ޢަ ަ

ނގެ ހެކިބަސް
ބރު ް
ޚަ ީ

.72

(ހ)

ގއި ކޯޓަށް
މ ަ
ނެގު ު

މައްސަލައެއްގައި ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ނަގަންވާނީ ،އެ މައްސަލައެއް ފައިސަލާ ކުރުމަށް
ނންވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ.
ޓަކައި ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ބޭ ު

އ
ބރުތަ ް
ނވާ ާ
ލިބިގެ ް

(ށ)

ޚަބީރަކަށް

ނ
ފަން ީ

ލިބިފައިވާ

މަޢުލޫމާތާއި

ތަޖުރިބާގެ

އލީގައި
ަ

ކޯޓަށް

ނ
އެހީތެރިކަ ް

ދ
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ ޚަބީރެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެކެވެ .އެގޮތުން ،ޚަބީރަކަށް އިރުޝާދު ޭ
މ
ނ ާ
ވރެ ،ކޯޓަށް އޮންނަ ޒި ް
ފަރާތް ނުވަތަ އުޖޫރަ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އޮތް ޒިންމާއަށް ު
އިސްވާންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޝަރީޢަތުގައި ހެކިބަސް ނެގުމަށް ޓަކައި ޚަބީރަކު ހާޒިރުކުރެވޭނީ ،އަދި މައްސަލައިގެ ހެކީގެ
ތެރޭގައި ،ޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓު ހިމެނޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދަޔާއެކުގައެވެ.

(ރ)

ކޓުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޚަޞްމުން ހުށަހަޅާއިރު ،ޚަބީރުގެ ހެކި
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ޯ
ބސް ނަގަނީ ކޮން ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެންކަމާއި ،ޚަބީރުގެ ނަން
ބޭނުންވާ ދާއިރާއާއި ،އެ ހެކި ަ
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ގން
ނ ކޮން ކަންތައްތަކަކާ ގުޅި ެ
ނ ދޭ ހުއްދައިގައި ،ހެކިބަސް ނެގޭ ީ
ނ ކޯޓު ް
މި މާއްދާގެ ދަށު ް
ކަމުގައި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

(ޅ)

ޝަރީޢަތުގެ ބޭނުމަށް ޚަބީރުން ހާޒިރުކޮށް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުގެ ބާރު ،މައްސަލަ
ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ކ)

ޝަރީޢަތުގެ

ބޭނުމަށް

ނ
ޚަބީރު ް

ހާޒިރުކޮށް،

ޚަބީރު

ހާޒިރުކުރެވޭ

ފަންނާ

ގުޅޭގޮތުން

ޝަރީޢަތުން ޚަބީރާއި ސުވާލުކުރުމުގެ ބާރު ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އމް51 :
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ޓއި
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.73

(ހ)

ބރުންނާ
ޚ ީ
ޅގެން ަ
ގު ި

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ހކިބަސް ދޭންވާނީ ،ލިޔުމުން
ނޅާހައި ހިނދަކު ،ޚަބީރުންގެ ެ
ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަ ާ
އޮންނަ ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މައްސަލައެއްގައި އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ޓަކައި ޚަބީރު

ނ
ރ ް
ސުވާލުކު ު

ގ
ނންވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ޚަބީރު ެ
މހެން ބޭ ު
ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ކޮން ެ
ހެކިބަސް ނެގުމަށް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަކަށް އޭނާ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

މައްސަލައެއްގައި

ހުށަހަޅައިފައިވާ

ޚަބީރެއްގެ

ރިޕޯޓަކާމެދު

އެ

ޚަބީރަކާ

ލިޔުމުން

ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ .ޚަބީރަކާ ލިޔުމުން ސުވާލުކުރެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ .ކޯޓުން އެނޫން
ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިނުވާނަމަ ،އަދި ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅި ޚަޞްމު އިތުރު ސުވާލެއް
ކުރުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ ،ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭނީ ،ހަމައެކަނި އޭގައިވާ
ކ
ނ ދޭ ޖަވާބަ ީ
ސވާލުތަކަށް އޭ ާ
ކަމެއް ސާފުކުރުމަށްޓަކައެވެ .މި މާއްދާގެ ދަށުން ޚަބީރާ ކުރާ ު
ޚަބީރުގެ ރިޕޯޓުގެ ބައެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
(ނ)

ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ޚަބީރެއްގެ ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން މި މާއްދާގެ ދަށުން އެ ޚަބީރަކާ ކުރާ
ށ
ބރަނުވެވޭނެ ކަމުގައި ކޯޓަ ް
ހށް ު
ފނަމަ ،ޚަބީރުގެ ހެކިބަ ަ
ނދީ ި
ު
ސުވާލަށް އޭނާ ޖަވާބު
ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ރގައި ނޫން
ޒ ު
އެއް ހާ ި

.74

ބސް
ގޮތަށް ހެކި ަ

ގއި،
އެއް ހާޒިރުގައި ނޫން ގޮތަށް ހެކިބަސް ނަގައިދިނުމަށް ހެކި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބޭނުންވާ ހާލަތު ަ
އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި އެކަން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅި ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގާޒީ ގޮތެއް

ނ
ނެގު ް

ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާ ނިމުމަށްފަހު އެއް ހާޒިރުގައި ނޫން ގޮތަށް ހެކިބަސް
ނަގައިދޭން އެދިއްޖެނަމަ ،އިބްތިދާއީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ނުވާ ސަބަބާއި،
ށ އެކަމާމެދުގައި
ށ އެދިފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
ކބަސް ނަގައިދިނުމަ ް
ތށް ހެ ި
އެއް ހާޒިރުގައި ނޫން ގޮ ަ
ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

ބާރަވަނަ ބައި :ވަގުތީ އަމުރު
ރ
މ ު
ވަގުތީ އަ ު

.75

(ހ)

ވ
ހށަހެޅިފައި ާ
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި "ވަގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޯޓަށް ު
ޓން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައިފިނަމަ
އސަލައެއް ނިމުމުގެ ކުރިން ކޯ ު
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،އެ މަ ް
ފއިވާ ދަރިންނަށް ގެއްލުމެއް
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ލިބި ަ
އ ހުރުމާއެކު ،އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމެއް
ބލެވޭ ސަބަބެ ް
ލިބިދާނެ ކަމަށް ެ
ނުކުރުމަށް ކޯޓުން ކުރާ އަމުރު ،ނުވަތަ އެކަމާ ގުޅިގެން ކޯޓުން އަޅާ ފިޔަވަޅެވެ.
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އަދަދު144 :

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ކ ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރަކަށް
ޢާއިލީ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަ ާ
އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މީގެ
ފރާތްތަކަށް ވެސް ޢާއިލީ މައްސަލައެއްގައި ވަގުތީ އަމުރަކަށް
އިތުރުން ،ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ަ
އެދެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ގތީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،އެކަމަށް
ތ ވަ ު
ވަގުތީ އަމުރަކަށް ނުވަ ަ
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

(ރ)

(ބ)

ނރެދެވިދާނެއެވެ.
ނވި ބާވަތުގެ އަމުރުތައް ކޯޓަށް ެ
ވަގުތީ އަމުރުގެ ގޮތުގައި އަންނަ ި
()1

ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް އަންގައި ކުރާ ވަގުތީ އަމުރެއް؛

()2

ވަކި ކަމެއް ނުކުރުމަށް އަންގައި ،ކުރާ ވަގުތީ އަމުރެއް.

އ
ވތުގެ ފަރުވާއެ ް
މށް އެދޭ ބާ ަ
އ ނަގައިދިނު ަ
ގތީ ފަރުވާގެ ގޮތުގަ ި
ވަގުތީ އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް ވަ ު
އ
މައުޟޫޢީ މައްސަލަގައި އެދިފައިނުވިނަމަވެސް ،އެ ފަރުވާއެއް ވަގުތީ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގަ ި
ކޯޓަށް ނަގައިދެވިދާނެއެވެ.

(ޅ)

ފޔަވަޅެއް އަޅައިދިނުމަށް އެދި
ގތީ ި
ތ އަމުރަކަށް ނުވަތަ ވަ ު
ޢާއިލީ މައްސަލައެއްގައި ވަގު ީ
ފޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭތޯ ބަލައި
ވތަ އެފަދަ ި
ހުށަހެޅުމުން އެފަދަ އަމަރެއް ނުރެންޖެހޭތޯ ނު ަ
އެ

އަމުރެއް

ނެރުމަކީ

އެ

މައްސަލައިގައި

އޮތް

އެންމެ ޢަދުލުވެރިގޮތްކަމަށް

ށ
ކޯޓަ ް

ފެނިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ އަމުރެއް ނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ކ)

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލތްތަކުގައި
ހ ަ
ާ

ވަގުތީ

އަމުރެއް

ނުވަތަ

ވަގުތީ

ފިޔަވަޅެއް

އވެ.
އަޅައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެ ެ
()1

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ފިލައިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށް
ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛

()2

ލބިފައިވާ ދަރިއަކު ނުވަތަ ދަރިން ،އެކެއްގެ ރުހުމާނުލައި ރާއްޖެއިން
ދެމީހުންނަށް ި
ބޭރަށް ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ ބިރު ހީވުން؛
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

()3

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޙަޟާނަތު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޙަޟާނަތުގެ ޙައްޤު ލިބުމުގެ ކުރިން ކުއްޖާއަށް
ބދާނެކަމުގެ ބިރުހީވުން؛
ލން ލި ި
ނުވަތަ ދަރިންނަށް ގެއް ު

()4

މައްސަލައިގައި

ޙުކުމް

ކުރެވޭއިރު

ޙުކުމުގެ

އެ

ހާސިލުނުވެ

މަގުސަދު

ބލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރުން؛
ހިނގައިދާނެކަމަށް ގަ ޫ
()5

މައްސަލައިގައި

ހިމެނޭ

އެއްވެސް

ފަރާތަކަށް

މށް
ލިބިދާނެކަ ަ

އ
ގެއްލުމެ ް

ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ކަމެއްވާނަމަ ވަކިކަމެއް ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ހުއްޓުވުމުގެ
ގޮތުން؛
()6

ށހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް
ކޯޓަށް ހު ަ
ރއަކަށް ގެއްލުމެއް
ހރި ދަރިއަކު ނުލިބި އެ ދަ ި
އ ު
ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ރ
ބބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ހަވާލުވެގެން ހު ި
ށ ގަބޫލުކުރެވޭ ސަ ަ
ލިބިދާނެކަމަ ް
ވފަދަ ސަބަބުތަކެއް
ފަރާތުން އެ ކުއްޖާއަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެ ޭ
ހުރުން؛

()7

ކުއްޖާގެ

ޙަޟާނަތުގެ

ޙައްޤު

ވަކިފަރާތަކަށް

ލިބިފައިވާކަމަށް

ކޯޓުން

ޙުކުމް

ކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ފަރާތުގެ އިޒުނައާނުލާ ދަރިފުޅު ގެންދިޔުން؛
()8

ވަގުތީ

އަމުރެއް

ށ
ނެރެދިނުމަ ް

ނުވަތަ

ވަގުތީ

ފިޔަވަޅެއް

އަޅަންޖެހޭކަމަށް

ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތުން.
(އ)

ޑއަޅާ މުއްދަތަކަށެވެ .ނުވަތަ
ޓން ކަނ ަ
ޅ ދެމިއޮންނާނީ ،ކޯ ު
ވަގުތީ އަމުރު ނުވަތަ ފިޔަވަ ު
އެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެނެވެ.

(ވ)

ކޯޓުން ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރު ނުވަތަ ވަގުތީ ފިޔަވަޅާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އިސްތިއުނާފު
ކުރުމުގެ ޙައްޤު ،މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.

މރަށް
ވަގުތީ އަ ު

.76

(ހ)

ތ
ނގޮ ް
އެދޭ ެ

ވަގުތީ އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ،އެ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބުތައް ސާފުކޮށް
ވނެއެވެ.
ބަޔާންކުރުމާއެކު ،ހެކި ހުރިނަމަ ،އެކަމަށް ބާރުދޭ ހެކި ހުށަހަޅަން ާ

(ށ)

ނން އެދޭ
މރުގެ ޢިބާރާތް އޮން ަ
ހޅާއިރު ،ކޯޓުން ނެރެދޭންވީ އަ ު
ށ ަ
ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު ހު ަ
ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ލިޔުމުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ ،ކޯޓަށް

48

އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އަމުރު ރައްދުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް އެ ފޯމާއި
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އރު
މގެ ޣަ ި
ޚޞް ު
އެއް ަ

.77

(ހ)

މރު
ރގައި އަ ު
ހާޒި ު

ދ އަމުރެއް އެ އަމުރު ރައްދުވާ ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
ށފައިވާ ފަ ަ
މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮ ް
ތންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި
ރޢަތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ޙުކުމް ަ
ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަ ީ

ނ
ނެރު ް

ނެރެދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ވނީ އަނެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު
ވގުތީ އަމުރެއް ހޯދަން އެދިފައި ަ
ދށުން ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަ
އ
އމުރަށް އެދިފައިވާ ފޯމު ،އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވަ ި
ހާޒިރުގައި ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ ަ
ޖހޭނެއެވެ.
އެ ހުށަހެޅުމާމެދު އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ބަހެއް ހޯދާކަށެއް ނު ެ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އެއް ޚަޞްމުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އަމުރެއް
ނެރެދޭންވާނީ،

ވ
އަންނަނި ި

ހާލަތްތައް

މެދުވެރިވެފައިވާ

ކަމަށް

ފަނޑިޔާރަށް

ގަބޫލުކުރެވޭނަމައެވެ.
()1

އެ އަމުރަކީ އަވަހަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއް ކަމަށްވުން؛ ނުވަތަ

()2

ތ
ރ އޮތުން؛ ނުވަ ަ
ހެކި ނައްތައިލައިފާނެ ކަމުގެ ބި ު

()3

ލ
ކުއްޖާ ޤައުމުން ބޭރަށް ނުވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސްފާނެކަމުގެ އިހްތިމާ ު
ތ
އޮތުން؛ ނުވަ ަ

()4

ށ
އެފަދަ އަމުރެއް ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނެރެންޖެހޭ އެހެންވެސް ސަބަބެއް އޮތްކަމަ ް
ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވުން.

(ރ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނެރޭ އަމުރެއް ،އެ އަމުރު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ލިބުމުން،
އެ އަމުރު މުރާޖާ ކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ އަމުރު ނެރުނު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ނ
ޖ ކުރާނީ އެ އަމުރު ނެރު ު
އދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މުރާ ާ
މި އުސޫލުން މުރާޖާ ކުރުމަށް ެ
ގާޒީ ނުވަތަ އެ މައްސަލައާ ހަވާލުވެހުރި ފަނޑިޔާރެވެ.

(ބ)

ޚަޞްމެއްގެ

ޣައިރު

ހާޒިރުގައި

ނެރެފައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިމިވާ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްނަމައެވެ.
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އަމުރެއް

މުރާޖާ

ކުރެވޭނީ،

ތިރީގައި

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

އަދަދު144 :

()1

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޣައިރު ހާޒިރުގައި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭ
ނވަތަ
ޙަޤީޤަތެއް ހާމަނުކޮށް އޮތުން؛ ު

()2

އަމުރަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުން އެ އަމުރުގައިވާ ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވުން؛ ނުވަތަ

()3

ތ
އއުން؛ ނުވަ ަ
މައްސަލައިގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލު ަ

()4

ނ؛ ނުވަތަ
ނފެނު ް
އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް މައްސަލައިގެ ހާލަތު ތަންދޭ ކަމަށް ު

()5

ލ އަވަހަށް ކުރިޔަށް
އަމުރު ނެރެދިނުމަށްފަހު ،އަމުރަށް އެދުނު ފަރާތުން މައްސަ ަ
ގެންދިއުމަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުން؛ ނުވަތަ

()6

ނ
ޙއްޤުނޫން ބުރައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އުފުލަ ް
އަމުރު ނެރުމުގެ ސަބަބުން ަ
ޖެހުން.

(ޅ)

އަމުރު ނެރުނުއިރު ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ،މިފަދަ އަމުރެއް މުރާޖާ ކުރުމުގެ
ޟއްޔާއަކުންނެވެ.
މައްސަލަތައް ބަލާނީ ،ވަކި ޤަ ި

(ކ)

ވަގުތީ އަމުރަށް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅަށް އެދޭ ފޯމުގައި ވަގުތީ އަމުރަށް އެދުމުގެ
ގތް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
ހައިސިއްޔަތު ،އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ޮ

އގެ
އސަލަ ި
މަ ް

.78

ގއި
ތ ަ
ޙުކުމްކުރާ ހާލަ ު

ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމްކުރާ ހާލަތުގައި ،އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް
ނެރެފައިވާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއްގެ ޙުކުމްކުރާ ވަގުތު ،ކޯޓުން އެ ވަގުތީ އަމުރެއްގެ ތަންފީޛީ ބާރު

މރު
ވަގުތީ އަ ު

ނެތިގެންދާނެއެވެ.

ނ
ނިމުމަކަށް އައު ް

ތޭރަވަނަ ބައި :ޙުކުމްކުރުން
އސަލަ ހުށަހަޅާ
މަ ް

.79

(ހ)

މއްސަލަ
ފަރާތުން ަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ
ބގެންވެއެވެ
އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލި ި

ނ
ބާޠިލުކުރުމަށް އެދު ް

(ށ)

ގ
މިގޮތުން މައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދެވޭނީ ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޝަރީޢަތު ެ
މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ،މައްސަލަ ދޫކޮށްލުމަށް އެދުމުންނެވެ.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު
ނ
ރ ް
ޙުކުމްކު ު

.80

ގއި
މއް ަ
ޙުކު ެ

.81

(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޢާއިލީ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާއެކު ،ވަގުތުން ނުވަތަ ވީ އެންމެ
އަވަހަކަށް އެ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމާއެކު ވަގުތުން ޙުކުމް ނުކުރާނަމަ ،ޙުކުމް ކުރާނެ
ތ
ތާރީޚެއް ،ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ ފަހު އަޑުއެހުމުގައި ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ނުވަ ަ
ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުމުގައި ޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅެން ނެތްނަމަ ،އެ އަޑުއެހުން
ބާއްވާތާ ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅައި،
ޚަޞްމުންނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަކީ ،ޝަރީޢަތުގެ ފަހު އަޑުއެހުން ބާއްވާ
އ
ށވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއް ކަމުގަ ި
ރސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަ ް
ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތި ީ
ވެގެންނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ޙުކުމްކުރުމުގެ މަޖިލީހުގައި ގާޒީ ޙުކުމް އިއްވުމަށްފަހު ،އެ ޙުކުމުގެ އަސްލު ،ޚަޞްމުންނަށް
ވަގުތުން ދޭންވާނެއެވެ.

ނޖެހޭ
މވާ ް
ފުރިހަ ަ

(ހ)

މައްސަލައަކާމެދު

ގޮތެއް

ކަނޑައަޅައިފައި

ކުރާ

ޙުކުމުގައި،

އަންނަނިވި

ކަންކަން

ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ނ
އގަނޑު ކަންކަ ް
މަ ި

()1

މއި ،ސޮއިކޮށްފައި
އެ ޙުކުމް އިއްވި ގާޒީގެ ނަމާއި ،މަޤާމު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތު ާ
އޮތުން؛

()2

ޙުކުމްކުރި ތާރީޚު ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން؛

()3

ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖަހައިފައި އޮތުން؛

()4

ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭ ތާރީޚަކީ ޙުކުމްކުރި ތާރީޚު ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެފަދައިން
ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް ހިމަނައިފައި އޮތުން؛

()5
(ށ)

ޙުކުމަށް ގާޒީ ރުޖޫޢަވި ސަބަބުތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުން.

އވާ ތަފުސީލުތައް ޙުކުމުގައި
ށފަ ި
ނބަރުގައި ބަޔާންކޮ ް
ވނަ ނަ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ (ަ )5
ދ
ލ އުފައްދައިފައިވާނަމަ ،އަ ި
ދ ސުވާ ު
ހިމަނާއިރު ،މައްސަލަގައި ވަކި ކަމެއް ހިނގި ގޮތާމެ ު
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ވަކިވަކި ޤާނޫނީ ސުވާލު އުފައްދައިފައިވާނަމަ ،އެއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް
ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
މދު
ކޮންމެ ކަމަކާ ެ

.82

ނމުން
ނިންމާ ނި ް

އެއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ،އެއިން ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް

ނ
ރ ް
ބަޔާންކު ު

މގެ
އވާ ލިޔު ު
މގަ ި
ޙުކު ު

ނ ހިމެނޭނަމަ ،މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކުރުމުގައި،
މައްސަލައެއްގައި ،އެއް ކަމަކަށްވުރެ ގިނަ ކަންކަ ް
ގާޒީ ވާސިލުވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

.83

(ހ)

ކުށް ނުވަތަ

ގ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާނަމަ،
މތު ެ
ލޔުމުގެ ކުށެއް ނުވަތަ މަޢުލޫ ާ
ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްގައި ި
ކޯޓުން

ތގެ ކުށް
މަޢުލޫމާ ު

އަމިއްލައަށް

ނުވަތަ

އިސްނަގައިގެން

ޚަޞްމަކު

އެކަމަށް

އެދި

ހުށަހެޅުމުން،

މކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި
މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިޞްލާޙުކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ،ޚަޞް ަ

މގެ
ކރު ު
އިޞްލާޙު ު

މައްސަލަ

ތ
ޖރާއަ ު
އި ު

އެކުލެވޭ

އެ

ބައިތަކާއި

އ
ޙުކުމަށް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ އިޞްލާޙުތަ ް

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޙުކުމެއް

އިޞްލާޙުކުރުމަށް

ޚަޞްމަކު

ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުމަކީ

ކޯޓަށް

ބަލައިގަނެވޭ

ހޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްނަމަ،
ގންވާ ސަބަބެއް އޮވެގެން ހުށަ ަ
ހުށަހެޅުމެއްނަމަ ،ނުވަތަ އެކަށީ ެ
އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަނެއް ޚަޞްމު ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޓަކައި ކޯޓުން އަނެއް ޚަޞްމަށް
އެ ހުށަހެޅުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ތ
ނތީޖާ ނުވަ ަ
ޙުކުމް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް ،އެ ޙުކުމުގެ ޤާނޫނީ ަ
އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްވެގެންނެއް ނުދާނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގައިވާ އިމްލާ ކުށް ނުވަތަ
ހިސާބުކުރުމުގެ ކުށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ޚަޞްމުންގެ ބަހެއް ހޯދާކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ބ)

ނންމުމަކީ
ި
ޙުކުމެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ނިންމާ
އެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ.

(ޅ)

ވނެއެވެ.
އިޞްލާޙުކުރެވޭ ޙުކުމް ،އެންމެހައި ޚަޞްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ާ

(ކ)

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު އިޞްލާޙު ކުރުމުގައި ވެސް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،މި މާއްދާގައިވާ
އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު
މގެ
ކރު ު
ތއުނާފު ު
އިސް ި

އަދަދު144 :

.84

ޖރާއަތު
އި ު

އގެ
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަނޑައަޅައިފައިނުވާ ހާލަތުގައި ،ކޯޓުން މައްސަލަ ި
ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ،އެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ޚަޞްމަށް ލިބިގެންވާ ކަމާއި،

ނ
ދނު ް
ބަޔާންކޮށް ި

މނު
ޝަރީޢަތް ނި ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވނެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ކޯޓާއި ،އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ޚަޞްމުންނަށް ސާފުކޮށްދޭން ާ
.85

(ހ)

ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ގތުގެ
މ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ޮ
ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު ،ވީ އެން ެ
ނއެވެ.
ރިޕޯޓު ،ކޯޓުން އެކުލަވައިލަންވާ ެ

(ށ)

ނންވާނެއެވެ.
މތު ހިމަ ަ
ގއި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫ ާ
ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ަ
()1

ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު؛

()2

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

()3

މައްސަލަގެ ތަފުސީލުތައް؛

()4

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތް؛

()5

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުނު އެންމެހައި ބަޔާންތަކާއި ހެކި.

(ނ)

ގއި ،ގާޒީގެ ނަމާއި ސޮއި ހިމަނައިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ަ

(ރ)

ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށްއެދި މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު އެދިއްޖެނަމަ ،ގިނަވެގެން
( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ޚުލާޞާއެއް،
މައްސަލައިގައި ޙުކުމްކުރާ ދުވަހު ޚަޞްމުންނާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

ގއި
ޒރު ަ
ޣައިރު ހާ ި
ނ
ރ ް
ޙުކުމްކު ު

.86

ށފައިވާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ،ޢާއިލީ
ޓށް ހާޒިރުވުން) ގައި ބަޔާންކޮ ް
މި ގަވާއިދުގެ ހަވަނަބައި (ކޯ ަ
ސލަ
މައްސަލަތަކުގައި ،ތިރީގައި މިވާ ހާލަތްތަކުގައި ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގައި ،މައް ަ
ވއެވެ.
ލބިގެން ެ
ނިންމުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ި
(ހ)

ހ
މށް ޓަކައި ހާޒިރުކުރަންޖެ ޭ
ހ ނުވަތަ މައްސަލައެއް ހިންގު ަ
މށްފަ ު
މައްސަލައެއް ބަލަން ފެށު ަ
ނމަ ،ނުވަތަ އެ މީހަކު ވީ
ގ ަ
މީހާ ދީފައިވާ އެޑްރެހުގައި ނެތި ،އެ މީހާ ވީތަނެއް ނޭނ ޭ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކަމަށް ވާނަމަ ،ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގޭނެކަން އެނގޭނެ
ތ ޚަބަރު ފަތުރާ
ށ ރޭޑިއޯއިން ނުވަތަ ޓީވީން ނުވަ ަ
ހ ހޯދުމަ ް
ގޮތަށް އެ މީ ާ
53

ނ
އނޫ ް
ެ

އމް51 :
ވޮލި ު

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

އަދަދު144 :

ވަސީލަތަކުން

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ކޯޓަށް
ނ ކުރުމަށްފަހު ،އިޢުލާނުގައި ާ
ވެސް އިޢުލާ ު

ޒރުވުމަށް އެންގުނީކަމަށް ބަލައި ،އެ މީހާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
ޓށް ހާ ި
ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ،ކޯ ަ
މައްސަލަ ބަލައި ނިންމުން.
(ށ)

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުމަށް ޓަކައި،

ހާޒިރުވުމަށް

ނތި ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
އެންގުމުން ،މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ެ
މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުން.
ޟއްޔާ އެކީ
ދެ ޤަ ި

.87

(ހ)

ނ
ރ ް
ޙުކުމްކު ު

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ،ދެ ޤަޟިއްޔާއަކުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ
ދެ މައްސަލައެއް ބަލައި ޙުކުމްކުރަންވާނީ ދެ ޤަޟިއްޔާ އެއްކޮށް ،އެކުއެކީގައެވެ.
()1

އ
އސަލައިގައި ވެސް ހިމެނޭ ސުވާލަކީ އެއް ސުވާލެ ް
ދެ މައްސަލަގައި ނުވަތަ ދެ މަ ް
ތ
ކަމަށްވުން؛ ނުވަ ަ

()2

އސަރުކުރާނެނަމަ
އެއް ޤަޟިއްޔާގައި ކުރާ ޙުކުމުން އަނެއް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ަ
ނުވަތަ އެއް މައްސަލަ ނިމުމުން އަނެއް މައްސަލަވެސް ނިމޭނެ ކަމަށް ވާނަމަ.

(ށ)

ވ
ށހަޅާ ނުވަތަ މައްސަލަ ރައްދު ާ
ކރާ ހާލަތުގައި މައްސަލަ ހު ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ު
ހނެއެވެ.
ޖ ޭ
ފަރާތުގެ ރުހުން އޮންނަން ނު ެ

ޅންހުރި ދެ
ގު ު

.88

ޔ
ޟއް ާ
ޤަ ި

ޟއްޔާއަކީ ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި ގުޅުންހުރި ދެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަ ި
ދެ މައްސަލައެއް ޝާމިލުވާ ދެ ޤަޟިއްޔާ ކަމުގައި ވާނަމަ ،ދެ ޤަޟިއްޔާ ބަލާނޭ ތަރުތީބު
ގންވެއެވެ.
ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބި ެ

އސަލަތަކުގެ
މަ ް

.89

އޓާ މައްސަލަތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީއެއް ،ކޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޯޓުން ބަލަހަ ް

ރ
ޖސްޓަ ީ
ރަ ި

ސާދަވަނަ ބައި :ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން
އމުތަކުގެ
ޤ ު
ބޭރު ަ
ތއް
ޙުކުމް ަ
ޖގައި
ރއް ޭ
ހ ާ
ދިވެ ި
ނ
ރ ް
ތަންފީޛުކު ު

.90

(ހ)

ނ
މތީ ް
ތކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ވ ޙުކުމެއް ،މި ގަވާއިދުގައިވާ އުސޫލު ަ
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކޮށްފައި ާ
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލައިގަނެ ތަންފީޛު ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙުކުމެއް ބަލައިގަންނަ ް
ގވާއިދުގައި
ނ ނުވަތަ މި ަ
ޤނޫނަކު ް
ރޟުކުރެވޭނީ އެހެން ާ
ޢތި ާ
ތންފީޛުކުރަން އި ު
ނުވަތަ ަ
މއްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ަ
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(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ދ
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލައިގަނެ ތަންފީޛުކުރަން އެ ި
ބލޭނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި މައުޟޫޢީގޮތުން ނު ެ
އ
އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ބެލެވޭނީ ،ހަމައެކަނި މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަ ް
ނތައްތަކެވެ.
ހން ބޭނުންވާ ކަ ް
ތަޠުބީޤު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެ ެ

(ނ)

ނ
ރއްޖޭގައި ބަލައިގަނެވޭނީ ،އެ ޙުކުމަކީ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅު ު
ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޙުކުމެއް ދިވެހި ާ
ހރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރެވޭނީ،
ގ ޙުކުމެއް ނަމައެވެ .އަދި އެ ޙުކުމް ދިވެ ި
ޤައުމުގައި ބާރު ހިނ ާ
އެ ޙުކުމަކީ އެ ޤައުމުގައި ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ޙުކުމަކަށް ވާނަމައެވެ.

(ރ)

ރއިން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަވާނަމަ ،ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޙުކުމަކީ
ޠތަކުގެ ތެ ެ
އަންނަނިވި ޝަރު ު
ފޛުކުރެވޭނެ ޙުކުމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލައިގަނެ ތަން ީ
()1

އެ

ފަރާތަކާ

ދެކޮޅަށް

ޙުކުމް

ކޮށްފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ބަލައިގަތުމަށާއި

ހޅުން ރައްދުވާ މީހާއަކީ ،އެ ޤައުމެއްގެ ކޯޓުގައި
ހށަހަޅާ ހުށަ ެ
ތަންފީޛުކުރުމަށް ު
މައްސަލަ ހިނގިއިރު އެ ޤައުމެއްގައި އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް ވެފައި،
އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށްވުން؛
()2

އެ

ފަރާތަކާ

ތަންފީޛުކުރުމަށް

ދެކޮޅަށް

ކޮށްފައިވާ

ހށަހަޅާ
ު

ޙުކުމް

ށހެޅުން
ހު ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރައްދުވާ

މީހާއަކީ،

ބަލައިގަތުމަށާއި
ރައްދު

މައްސަލަ

ހކަމަށްވުން؛
ނުހިމެނޭގޮތުން ،ޙުކުމް އެ މައްޗަށް ބިނާވި މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީ ާ
()3

ޙުކުމް ކުރެވުނު މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން
ބސްވެފައިވުން؛
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞަށް ޞަރީޙަ ބަހުން އެއް ަ

()4

އިޚްތިޞާޞާމެދު ނުވަތަ އިޚްތިޞާޞް ހިންގުމާމެދު މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން
ކުރާ

އިޢުތިރާޟަކީ

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު

ޤައުމުގެ

ޤާނޫނުތަކުގެ

ނ
ދަށު ް

ފޔަވައި ،މައްސަލަ
ނ އެނގެން އޮތް ހާލަތުގައި ި
ކާމިޔާބުނުވާނެ އިޢުތިރާޟެއްކަ ް
ތރާޟުކުރުމަށް އޮތް
ޢ ި
ގ ދަށުން އިޚްތިޞާޞާމެދު އި ު
ޤނޫނުތަކު ެ
ހުށަހެޅުނު ޤައުމުގެ ާ
ނ ކޯޓުގައި މައްސަލަ
ޟނުކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅު ު
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިޢުތިރާ ު
ރައްދުވާ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް ވާހަކަދެއްކުން.
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ނ
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(ހ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ ،އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ގާޒީއެވެ.

(ށ)

ސާބިތު

ޚަރަދެއް

އޮވެ،

ކޯޓަށް

އެ

ޚަރަދު

ނުދައްކާނަމަ،

ކޯޓުން

އިސްވެ

ޙުކުމް

ވނެއެވެ.
ނވި ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރަން ާ
ނނަ ި
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން އަ ް
()1

ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމްތައް ފާހަގަކޮށް ،އެ ފަދަ
ކށަވަރުކުރުން؛
ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރަމުންދޭތޯ ަ

()2
(ނ)

ކޯޓުން އިސްވެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މައްސަލަ( 1 ،އެކެއް) ފަހަރު ބެލުން.

ކޯޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ،ދެން އެފަދަ މައްސަލައެއް ބެލޭނީ ،ޙުކުމާ
ދ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްގެން ޙައްޤު ލިބެންވާ ފަރާތުން އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށްދިނުން އެ ި
ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ރ)

ތަންފީޛީ ބާރު ހިނގާ ޙުކުމެއް ،އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި
ތަންފީޛުކުރުމަށް އޭނާ ދެކޮޅުހަދާ ހާލަތުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ނުވަތަ
ފިޔަވަޅުތަކުން

އެ ވަގުތަކަށް ކޯޓަށް ފެންނަ

ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް

ލިބިގެންވެއެވެ.
()1

ޚަރަދު ދޭންޖެހޭ މީހާއަކީ ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހެއްނަމަ ،އޭނާގެ މުސާރައިން
ތ
ކެނޑުމަށްފަހު ،ކޯޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެ މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހަށް ނުވަ ަ
މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް އަންގައި އަމުރުކުރުން؛

()2

ތ
ރމުން ވެސް ނުވަ ަ
ތން ޢަމަލުކު ު
ރގައިވާ ގޮތުގެ މަ ީ
ނބަ ު
ވނަ ނަ ް
މި އަކުރުގެ (ަ )1
މ
ތ ަ
ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭ މީހަކަށް ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ ،ފުރަ ަ
ފަހަރު( 1 ،އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ،ދެވަނަ ފަހަރު ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހަށް
ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ގޭގައި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކުރުން؛

()3

މި އަކުރުގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުކުރުމުން ވެސް ކޯޓަށް
ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ( 2 ،ދޭއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޚަރަދު
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތް ޖަލަށްލުމަށް އަމުރުކުރުން؛
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()4

ކޯޓުގެ

ހުއްދަނެތި

ނ
ރާއްޖެއި ް

ބޭރަށް

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނުދެވޭގޮތަށް

ޕާސްޕޯޓު

ށ
ހިފެހެއްޓުމަ ް

އަމުރުކުރުން؛
()5

އ
ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ބަލައި ޗެކްކޮށް ،އެކައުންޓްތަ ް
ފްރީޒްކުރުން؛

()6

ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއިން އުނިކުރުމަށްފަހު،
ކޯޓުން އަންގާ މިންވަރެއް ކޯޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭންކަށް އަމުރުކުރުން.

()7

ޚަރަދު

ދައްކަންޖެހޭ

ފަރާތުގެ

އެއްވެސް

މުދަލެއް

ކުއްޔަށް

ދޫކޮށްފައިވާނަމަ،

އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭ ކުލި ކޯޓަށް ނެގުން؛
()8

ތ
ކއްޔަށްދީ ،ނުވަ ަ
ކށް ު
ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތުގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަ ަ
ނ
ތ ރަހުނުކޮށްފައިވަ ީ
ވ ަ
ވތަ ވިއްކައި ،ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތްކޮށް ،ނު ަ
ހިބަކޮށްދީ ނު ަ
ހން
ދނިކޮށް ނުވަތަ ބަލައި ނިމުނުފަ ު
ސާބިތު ޚަރަދުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލަމުން ަ
ބޠިލުކުރުން؛
ކަމަށް ވާނަމަ ،އެ މުޢާމަލާތެއް ާ

()9

ވރިކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އަމުރުކުރުން؛
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މެދު ެ

( )10ސާބިތު ޚަރަދަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުން.
(ބ)

ހުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި
ފރާތުން އެއްބަސްވި ގޮތަކަށް
މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ،ދެ ަ
ބގެންވެއެވެ.
ލ ި
ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގައި ،މައްސަލަ ނިންމުމުގެ ބާރު ،ކޯޓަށް ި

(ޅ)

ވ
ލށް ލައިފައި ާ
ހކު ނުވަތަ ޖަ ަ
ކށްފައިވާ މީ ަ
ނދައްކައިގެން ބަންދު ޮ
ނ ފައިސާ ު
މި ގަވާއިދުގެ ދަށު ް
މށް
ނ ނުވަތަ ޖަލުން ދޫކޮށްލު ަ
ދ ް
މީހަކު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ ،އެ މީހަކު ބަން ު
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ކ )

ށހެޅުމުން ،އެ މައްސަލައިގައި
ޚަރަދު ނުދައްކައިގެން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްއެދި މައްސަލަ ހު ަ
ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ ،އަލުން އެ މައްސަލަ ޙުކުމް ތަންފީޛު
ށފައިވާ ޙުކުމް ކުރި ތާރީޚުން
މ ތަންފީޛު ކުރުމަށް ޓަކައި ކޮ ް
ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ،ޙުކު ް
ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާނަމައެވެ.
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ލ
ނ ލާޒިމުވާ ފަރާތުގެ އަމިއް ަ
ކމެއް ،އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރު ް
ފައިސާގެ އަދަދެއް ނުހިމެނޭ ޙު ު
އިޚްތިޔާރުގައި ތަންފީޛުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެ ޙުކުމް ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ތަންފީޛުކުރާނީ،
ތންނެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަ ި
()1

އަދަދެއް

ފައިސާގެ

ނ
ނުހިމެ ޭ

ޙުކުމެއް،

އެ

ކޯޓު

ޙުކުމް

ށ
މެދުވެރިކޮ ް

ގންނެވެ.
ކރަންޖެހޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކޮށް ެ
ތަންފީޛުކުރާނީ ،ޙުކުމް ތަންފީޛު ު
()2

މި

މާއްދާގެ

ކަނޑައަޅާ

ދަށުން

ޖޫރިމަނާއަކީ،

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ތ
ވަކި އަދަދެއް ކަމުގައި ،ނުވަތަ އިތުރުވަމުންދާ އަދަދެއް ކަމުގައި ،ނުވަ ަ
ތަންފީޛުނުކުރާ ޙުކުމުގެ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ހިނގާ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް
ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
()3

ޅ ޖޫރިމަނާ ހިނގަން ފަށާނީ ،ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަ ާ
ފޛު ކުރަންޖެހޭ ފަރާތަށް ރައްދުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ނިންމި ނިންމުން ،ޙުކުމް ތަން ީ

()4

އަދަދެއް

ފައިސާގެ

ނ
ނުހިމެ ޭ

ޙުކުމެއްގައި

ހިމެނޭ

މައިގަނޑު

އިލްތިޒާމު

ދ
ފނިއްޖެނަމަ ،ޖޫރިމަނާގެ އަދަ ު
ތަންފީޛުކުރުމަކީ މުސްތަޙީލުކަމެއް ކަމުގައި ކޯޓަށް ެ
ކޯޓަށް ދަށްކުރެވިދާނެއެވެ.
()5

ގ
ޅ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ފައިސާ ެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަ ާ
ނފީޛުކުރުމަށް މި މާއްދާގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ
އަދަދެއް ހިމެނޭ ޙުކުމެއް ތަ ް
އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން އެ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ހޯދިދާނެއެވެ.

()6

ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން ކަމުގައި ބަލައި،
އެ

ކަމަށް

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އަދަބެއް

ދަރަނިވެރިޔާގެ

މައްޗަށް

ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
()7

ދވެރިކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އަމުރުކުރުން.
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް މެ ު

ފަނަރަވަނަ ބައި :އެހެނިހެން ކަންކަން
ސ
ބ ް
ރވޭ ަ
ޝަރީޢަތްކު ެ

.92

(ހ)

ހބަހުންނެވެ.
މި ކޯޓުގައި ހިންގާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރެވޭނީ ދިވެ ި
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ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނ
ހން ަ
ށ ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ބިދޭސީ ބަސްބަހުން ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަ ް
ބަޔާންތަކާއި ލިޔެކިޔުން ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތަށް ބިދޭސީ
ކޓުން
އ ލިޔެކިޔުމުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ޯ
ނތަކާ ި
ހންނަ ބަޔާ ް
ބަސްބަހުން ު
ވނެއެވެ.
އަންގައިފިނަމަ ،އެ ލިޔުމެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ާ

(ނ)

ވސް ،ބިދޭސީއެއްގެ ހެކިބަސް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަ ެ
އފިޑެވިޓެއް
ގ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ެ
ނ ހެކިބަހު ެ
ވތަ އިނގިރޭސިބަހު ް
މށް ނު ަ
އިނގިރޭސިބަހުން ނެގު ަ
ހުށަހެޅުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

(ރ)

ދިވެހިބަސް ނޭނގޭ ޚަޞްމުންނާއި ،އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ ޚަޞްމުން،
ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުމަކީ ،އެ ޚަޞްމަކު އަމިއްލަޔަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

(ބ)

ށ
ރޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނެގުމަ ް
ނ ވާހަކަދައްކަން ނޭނގޭ ބިދޭސީއެއްގެ ހެކިބަސް ޝަ ީ
ދިވެހިބަހު ް
ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ،ތަރުޖަމާކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނީ ،އެ ހެއްކަކު
ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ބިދޭސީ ބަހަކުން ކޯޓު
އަމުރެއް ނެރުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ތގެ ނިޒާމު
ޝަރީޢަ ު

.93

(ހ)

ގއި
މގޮތު ަ
ނަހަ ަ

ނންކުރުމުގެ
ނހަމަގޮތުގައި ބޭ ު
މންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ަ
ކޯޓުން ބަލަ ު
ޢމަލު ހިންގާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކޯޓުގެ
ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ ،އެ ަ

ނ
ކރު ް
ބޭނުން ު

އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ،އެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

ތ
ތ ނުވަ ަ
ރގައި ،ސަބަބެއް ނެ ި
މލުގެ ތެ ޭ
ގއި ބޭނުންކުރުމުގެ ޢަ ަ
ނހަމަގޮތު ަ
ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ަ
ބޭނުމެއް ނެތި ކުރާ ޢަމަލުތައް ،ނުވަތަ ވަގުތު ބޭކާރުކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ،ނުވަތަ އެހެން
ނގާ ޢަމަލުތައް ހިމެނެއެވެ .އަދި ވަކި ހައްދެއް ނެތި ނުވަތަ
ތށް ހި ް
މީހުންނަށް އުނދަގޫވާގޮ ަ
ނ ފަދަ ގޮތަކަށް އިޖުރާއަތު
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި އެހެން ފަރާތަކަށް ގެއްލުންވާ ެ
އންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ،އާންމު މަޝްވަރާކުރުމުގައި
ބޭނުންކުރުމާއިި ،
ކ
ގންވާ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުން ފަދަ ޢަމަލުތަކަ ީ
އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބި ެ
އ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
ވެސް ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ޢަމަލުތަ ް

59

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު144 :

(ނ)

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބނުންކުރުމުގެ
އެއް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި ޭ
ކމަށް އަނެއް ޚަޞްމަކު ކޯޓުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
ޢަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލިދާނެ ަ
ތ
އ ނެ ި
އކަށީގެންވާ ސަބަބެ ް
ތ ނުވަތަ ެ
ޅމަކީ ހައްދެއް ނެ ި
ހށަހެ ު
ބަޔާންކޮށްދީފިނަމަ ،އެ ު
ނ
ތންދޭކަ ް
ނން ަ
ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި ،އެފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަން ޤާނޫ ު
ސާބިތުކުރުމުގެ

ޒިންމާ

ށހެޅުން
ހު ަ

ލންޖެހޭނީ،
އުފު ަ

ޅ
ހުށަހެ ި

ފަރާތުންނެވެ.

ދ
އެފަ ަ

ބފައިވާ ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޯޓުން
ހުށަހެޅުމަކާއި ދިފާޢެއް އަނގަބަހުން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ލި ި
ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ށ
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުގައި ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ކޯޓަ ް
ށހެޅުމެއް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ހު ަ

(ބ)

ވ
ށ ފެނިއްޖެނަމަ ،އަންނަނި ި
ޓ ް
ގއި ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ކޯ ަ
ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ނަހަމަގޮތު ަ
ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާނެއެވެ.
()1

ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް
ކަނޑައެޅުން؛

()2

ކަމާ ގުޅޭ ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ގެންދާނެކަމުގެ
ޔަގީންކަން ހޯދުން؛

ސސެއް ނެތް
އަ ާ

.94

(ހ)

އސަލަ ހުށަހެޅުން
މަ ް

އެކަށީގެންވާ އަސާސެއް ނެތް ދެ ހުށަހެޅުމަށްވުރެ ގިނަ ހުށަހެޅުން ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
އަސާސެއް ނެތް މައްސަލަ

ވމަށް ކޯޓަށް
ހުއްޓު ު

ހުށަހެޅުން

ކޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން،
ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުންޯ ،

އެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ރ
ބ ު
ނވާ ާ
ލިބިގެ ް

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުން އަމުރެއް ކުރާއިރު ،އަންނަނިވި
އ ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެ ް
()1

ދ ހޯދުމަކާ ނުލައި
ހށަހަޅައިފައިވަނީ ގާޒީގެ ހުއް ަ
ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ު
ޝރީޢަތުގައި އިތުރު
ަ
ނ މެނުވީ
ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެ ް
ނ؛
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުން މަނާކުރު ް
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()2

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ށހަޅައިފައިވަނީ ގާޒީގެ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކަމުގައި
ހ ަ
ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ު
ރން.
ބޠިލުކު ު
ވާނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުން އިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން ނުވަތަ ާ

(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން އަމުރެއް ކޮށްފައިވާ ޚަޞްމަކު ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން
ހުށަހަޅައިފައިވަނީ ގާޒީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ކަމުގައި ވާނަމަ ،އަދި އަމުރު ނެރުނު ފަހުން
ރއް ނެރުމަކާ ނުލައި ،އަދި
އ ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އިތުރު އަމު ެ
ޝަރީޢަތުގައި އިތުރު ހުށަހެޅުމެ ް
ނ
މކާ ނުލައި ،އެ ހުށަހެޅު ް
އަނެއް ޚަޞްމަށް އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތެއް ދިނު ަ
ވދާނެއެވެ.
ވަގުތުން ފަނޑިޔާރަށް ބާޠިލުކުރެ ި

(ރ)

ރ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ،ތަކުރާރުކޮށް އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކޯޓުން ނެ ޭ
އ
ށ ޓަކައި ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނަމަ ،އެފަދަ ހުށަހެޅުމެ ް
އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަ ް
ށހެޅުން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ށހަޅާ ހު ަ
ޓގެ ހުއްދައަށް އެދި ހު ަ
ރށް ކޯ ު
ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އިތު ަ
އަދި އެ ހާލަތުގައި ،އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ އާންމު އިޖުރާއަތާ އެއްގޮތަށް އެ ނިންމުން
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޙައްޤު އެ ޚަޞްމަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ބ)

އެ ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ޚަޞްމަކަށް މި މާއްދާގެ
(ށ) ގެ ދަށުން ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް އެދެވޭނީ ،އެކަމުގެ ނޯޓިސް ކޯޓަށް ދިނުމާއެކު ،ކޯޓުން
އަނެއް ޚަޞްމަށް އެކަން އެންގުމަށް ފަހުގައެވެ .އެގޮތުން ،ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމުގައި ކޯޓުގެ
ހުއްދައަށް

އެދުނު

ކއި،
ސބަބުތަ ާ
ަ

މައްސަލައިގެ

ބޢަތް
ޠަ ީ

ބަޔާންކުރުމާއެކު،

ށ
އެކަމަ ް

ވހުގެ ފުރުޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
ޖަވާބުދާރީވުމަށް ( 7ހަތެއް) ދު ަ
(ޅ)

އ
ނ ،މި މާއްދާގެ (ބ) ގަ ި
ނ ކޯޓުގެ ހުއްދައަށް އެދެންވާ ީ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށު ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޓހަށް
ނޯ ި

އނެއް
ަ

ޚަޞްމު

ދިން

އކު،
ޖަވާބާ ެ

ލިޔުމުންނެވެ.

ދ
އެފަ ަ

ނންމާނީ ،އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަކާ ނުލައެވެ.
ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތެއް ި
(ކ)

ނ
އމުރެއް ހިނގާނީ ،އެ އަމުރު ނެރުނު ޝަރީޢަތާ ގުޅިގެ ް
މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ަ
ތކަށް އަމުރު ނުކުރާހައި ހިނދަކު ،އެ އަމުރު ،އެ އަމުރު
އެކަންޏެވެ .ކޯޓުން އެހެން ގޮ ަ
ނެރެނު ޝަރީޢަތުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނާނެއެވެ .އަދި އަމުރުގައި ،މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި
(ނ)

ގެ

ދަށުން

ކޯޓުގެ

ހއްދައަށް
ު

ފަނޑިޔާރަކަށްކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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އެދި

ހުށަހަޅަންވީ

ކޮން

ފަނޑިޔާރެއް

ނުވަތަ

އމް51 :
ވޮލި ު
ތގެ ނިޒާމާ
ޝަރީޢަ ު

އަދަދު144 :

.95

ނ
ޚިލާފުވު ް

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ނކުމެ،
ނ ު
ގ މަޖިލީހު ް
ނތި ،ޝަރީޢަތު ެ
ގ އިޒުނައެއް ެ
މންދަނިކޮށް ކޯޓު ެ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް ހިނގަ ު
ހގައި
ލ ު
ނމަ ،ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖި ީ
ވފަދަ ޢަމަލެއް މީހަކު ހިންގައިފި ަ
ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފު ާ
ހސް)
ކުރެވޭ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި( 10,000/- ،ދިހަ ާ
ނން
ހށްވުރެ ދިގު ޫ
ވތަ ( 15ފަނަރަ) ދުވަ ަ
ދކުން ޖޫރިމަނާކުރުން ،ނު ަ
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަ ަ
ގގައި
ތ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޭ
ލން ،ނުވަ ަ
މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ު
ބލާ ގާޒީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބަންދުކުރުމުގެ ބާރު ,މައްސަލަ ަ

ގއި
އ ަ
ޤނޫނެ ް
އެހެން ާ
އދަތު
މު ް

.96

ދތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި
ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެހެން ޤާނޫނަކުން މުއް ަ
ށވެ.
އެހެން މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތާއި މުއްދަތަ ެ

ފއިވާ
އޅައި ަ
ކަނޑަ ަ
އސަލަތަކާ
މަ ް
ޅގޮތުން ދެވޭނެ
ގު ޭ
ނ
ތސް ާ
އިސް ި
ހޅޭ
ޝަރީޢަތަށް ހުށަ ެ

.97

(ހ)

ލިޔުމެއް

ތ
ހށަހެޅޭ ލިޔުމެއް ،ޝަރީޢަ ް
ޢތަށް ު
ނޅާހައި ހިނދަކު ،ޝަރީ ަ
ގތަކަށް ކަނޑަ ާ
ކޯޓުން އެނޫން ޮ
ގންވެއެވެ.
ހިނގަމުންދާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ޚަޞްމުންނަށް ލިބި ެ

ނ
އދު ް
ރމަށް ެ
އރުކު ު
ސި ް

(ށ)

ޖހޭކަމަށް
ލބިދޭން ނު ެ
މށް ި
ހެކިބަސްދޭ ފަރާތުގެ ބަޔާން ޚަޞްމުން ބެލު ަ

ށ
ކަނޑައަޅައިދިނުމަ ް

އެދި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

ށ
ޖހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަ ް
ލބިދޭން ނު ެ
މށް ި
ހށަހެޅޭ ލިޔުމެއް ޚަޞްމުން ބެލު ަ
ޝަރީޢަތަށް ު
ބނެ ،ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް
ތރެއިން ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް ު
އެދި ،އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ެ
ކޯޓުގައި އެދެވިދާނެއެވެ.
()1

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި؛

()2

އާންމު މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި؛

()3

އެ ލިޔުމަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚަބީރެއްގެ ބަޔާނަކަށް ވެފައި ،އެ ލިޔުމުގައި
ހައްސާސީ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވުން؛

()4

އެ ލިޔުމުގައި ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވުން؛

()5

ރައްކައުތެރިކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރި
ކުރުމަށް ޓަކައި.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ރ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ށހެޅޭ ލިޔުމެއް ބެލުމަށް ފުރުޞަތު ދޭއިރު،
ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ޝަރީޢަތަށް ހު ަ
ތތަކެއް ހާމަނުކުރުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.
އެ ލިޔުމުގައި ހިމެނޭ ވަކި ލަފުޒުތަކެއް ނުވަތަ ޢިބާރާ ް

ލިޔެކިޔުން

.98

(ހ)

ނ
ކރު ް
ތައްޔާރު ު

ށހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ،ކޯޓުން އެ ނޫން
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހު ަ
ގޮތަކަށް

އަންގައިފައި

ނުވާހައި

ހިނދަކު،

ކޯޓުން

ކަނޑައަޅާ

ނަމޫނާއަކާ

އެއްގޮތަށް

އެ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅާ ޚަޞްމަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް އެ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ލިޔެފައި

ހުރި

އެއްޗެއް

ކިޔަން

ނޭނގޭގޮތަށް

ނނަ
ހު ް

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ހުއްދަނެތި

ނ
ކއި ކޯޓަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ެ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،އެނޫންވެސް ސަބަބުތަކަށް ޓަ ަ
ށ ކޯޓަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރަކަށް މި މާއްދާއިން އެއްވެސް
ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިނުގަތުމަ ް
ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.
(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކުން ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާނަމަ،
ކޮމްޕިއުޓަރަކުން

ޕްރިންޓުކޮށްގެން

ނުވަތަ

އިލެކްޓްރޯނިކް

އެ

ނޫން

ގޮތަކުން

ވެސް

ސޮއިކޮށްފައިވާނަމަ ،ބުނެވިދިޔަ ބޭނުމަށް ޓަކައި ފުދޭނެއެވެ.
ކޯޓުގެ ލިޔުންތަކުގައި

.99

(ހ)

ގ ކުރިން ،އެ ލިޔުމުގައި ކޯޓުން ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ.
އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ދޫކުރުމު ެ

ނ
ހ ް
ސިއްކަ ޖެ ު

()1

ޙުކުމް؛

()2

ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓު؛

()3

މި ގަވާއިދުގެ ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުން ސިއްކަ ޖެހުމަށް ކޯޓަށް ލާޒިމުކުރާ
އެ ނޫން އެހެން ކޮންމެ ލިޔުމެއް.

(ށ)

ށ ވެސް ލިޔުމެއްގައި ކޯޓުން
ކ ް
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއްގެ ޒަރީޢާއިން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަ ަ
ސިއްކަ ޖެހިދާނެއެވެ.

(ނ)

ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖަހައިފައިވާ ލިޔުމެއް އިތުރު ހެއްކެއް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހެކީގެ ގޮތުގައި
ވނެއެވެ.
ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ ޭ

އ
ފޯމުތަ ް

.100

(ހ)

ކޯޓުން އެ ނޫން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހައި ހިނދަކު ،މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުރުމަށް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުތައް ،އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
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އަދަދު144 :

އމް51 :
ވޮލި ު

(ށ)

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ށ
ކޓަ ް
ނނަން ޖެހިއްޖެނަމަޯ ،
ދލެއް ގެ ް
ވަކި ކަމަކާ ގުޅިގެން އުފެދޭ ހާލަތެއްގައި ފޯމަށް ބަ ަ
އެ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ށ
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށްފައި ނުވާ ހާލަތެއްގައި ،ކޯޓަ ް
ނ
ނ ޚަޞްމުންނަށް އެހީތެރިކަ ް
ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުތައް ފުރުމަށް ކޯޓު ް
ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

އން
ޒރީޢާ ި
މއިލްގެ ަ
އީ ެ

.101

ލިޔުންތައް

އސަލައާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް
ޖހޭ އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވުމާއި ،މަ ް
ކޯޓަށް ފޮނުވަން ެ

ޅމާއި
ހުށަހެ ު

ޓތަކުން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.
ފޮނުވުމުގައި ،އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ކޯ ު

ނ
ރ ް
މުޢާމަލާތުކު ު
ކޯޓަށް ލިޔެކިޔުން

ގއްޔާއި ،މައްސަލަ ފޯމު ހުށަހެޅުމާއި،
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ޚަޞްމުންނާ މުޢާމަލާތު ކުރުމު ަ

.102

(ހ)

ޅމާއި ކޯޓުން
ހުށަހެ ު

މައްސަލައާއި މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުމާއި އެނޫންވެސް ލިޔެކިޔުންތައް

ށ ހުށަހަޅާނީ،
ކޯޓަ ް

އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށެވެ.

ކުރަންޖެހޭ
ނ
ތއް ކުރު ް
މުޢާމަލާތް ަ

(ށ)

()1

ސީދާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން؛

()2

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން؛

()3

ވަކި ޕޯޓަލެއް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާނަމަ ،އެގޮތަކަށް ހުށަހެޅުން.

މައްސަލަ ފޯމާއި ،ކޯޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ އެނޫން ލިޔެކިޔުން
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތްތަކުގެ

ތރެއިން
ެ

ގޮތަކަށް

ވެސް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި

ށ
ފޮނުވުމަ ް

ޓަކައި

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ

އމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
އިންތިޒާމުތައް ،ކޯޓުތަކުގައި ޤާ ި
(ނ)

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނާ
ނ
ނބަރުން ފެށިގެން ( )3ވަ ަ
ނ ް
މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ަ
ވ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ށފައި ާ
ނންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކޮ ް
ަ
ށ ހުރި
ނަންބަރުގެ ނިޔަލަ ް
އެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ރ)

މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން
ވ
ތކާއި ހުށަހެޅުންތައް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ަ
ށ
ކށް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ ފޮނުވުމުން ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަ ް
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަ ަ
އެ އިޖުރާއަތެއް ފުރިހަމަކުރެވުނީ ކަމުގައި ބަލަންވާނެއެވެ.
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އމް51 :
ވޮލި ު
އިލެކްޓްރޯނިކް

އަދަދު144 :

103

ދވެރިކޮށް
މ ު
ވަސީލަތް ެ

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު
ފޮނުވުމާއި،

ދމަތްތައް ދިނުން
ޚި ު

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ޝަރީޢަތް

ހިންގުމާއި،

އެހެނިހެން

ޚިދުމަތްތައް

ދިނުމުގައި

ޢަމަލުކުރާނީ،

"ޝަރީޢަތްތަކާއި ކޯޓުންދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ނ
ނ ް
އދަތު ގު ު
މު ް

.104

(ހ)

އ ނުވާހައި ހިނދަކު ،ޢާއިލީ
މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
މައްސަލަތައް

ބެލުމުގައި

އވެސް
އެ ް

ކަމެއް

ކުރުމުގައި

މުއްދަތު

މ
ގުނަންޖެހިއްޖެނަ ަ

ގތުގެ މަތީންނެވެ.
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ،އަންނަނިވި ޮ
()1

މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ،ވަކި ދުވަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް
ހއި ނިމޭ ދުވަހެއް
ފށޭ ދުވަ ާ
ނމުގައި ،އެ މުއްދަތު ެ
ގ ު
ބުނެފައިވާނަމަ ،އެ މުއްދަތު ު
ނުހިމެނޭނެއެވެ.

()2

ދވަހެއް ހިމެނޭނަމަ،
ދ ު
ތގެ ތެރޭގައި ރަސްމީ ބަން ު
ދ ު
މުއްދަތު ގުނުމުގައި އެ މުއް ަ
އެ ބަންދު ދުވަހެއް އެ މުއްދަތު ގުނުމުގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

()3

ނ
މި ޤާނޫނުގައި ،ނުވަތަ ކޯޓު ޙުކުމެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރެއްގައި ނުވަތަ ކޯޓަކު ް
ނެރެފައިވާ އެނޫންވެސް އެންގުމެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ
މުއްދަތު ނިމޭ ދުވަސް ދިމާވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކާ ކަމުގައި ވާނަމަ ،ދެން
އެންމެ އަވަހަށް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފެށޭ ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި އެކަން ކުރުމުން،
އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމެއް ކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

()4

އސްތިސްނާކޮށްފައިވާ
ޤނޫނު) ގައި ި
ނންބަރު ( 4/2000ޢާއިލާއާބެހޭ ާ
ޤާނޫނު ަ
ކޓަކުން ނެރެފައިވާ
ވތަ ޯ
ނވަތަ ކޯޓު އަމުރެއް ނު ަ
ހާލަތުގައި މެނުވީ ،ޙުކުމެއް ު
އެނޫންވެސް އެންގުމެއްގައި މަހަކަށް ހަވާލާދީފައިވާނަމަ ،އެ ހަވާލާދެނީ ،މީލާދީ
މަހަކަށެވެ.

(ށ)

ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއްގައި ނުވަތަ އަމުރެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނިންމުމެއްގައި،
ވަކި ކަމެއް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ބަޔާންކުރާނަމަ ،އެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު،
ނންމުމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެއީ އެ ތާރީޚުގެ
މީލާދީ ތާރީޚުން ކޯޓުގެ އެ ި
ވަކި ވަގުތެއްގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ ވަގުތެއް ވެސް
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

65

އމް51 :
ވޮލި ު

އަދަދު144 :

(ނ)

ބރު2022/R-102 :
ގަވާއިދު ނަން ަ

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތާރީޚެއް އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ބަޔާންކުރާނަމަ،
އެ ލިޔުމެއްގައި އެ ތާރީޚު ބަޔާންކުރަންވާނީ މީލާދީ ތާރީޚުންނެވެ.

އދު
ވ ި
ގަ ާ

.105

ނ
ކރު ް
އިޞްލާޙު ު
އދަށް
ވ ި
ގަ ާ
ނ
ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް

މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ ބާރު
މލީ ކޯޓަށެވެ.
ލިބިގެންވަނީ ފެ ި

.106

ދވަހުން
ށނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ު
ފ ާ
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ފެށިގެންނެވެ.
_________________________
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