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 26/ 2021  ނަންބަރ    ބިލ  
 
 

 މަދަނީ އިޖ ރާއަތ ގެ ބިލ  

 

 ބައި   އެއްވަނަ 
 މާއްދާތައް   އިބްތިދާއީ 

 
 ބާބ    އެއްވަނަ 
 ފެށ ން 

 

ޝަރ ޢީ   )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަދަނީ  މިއީ،  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓ ތަކަށް 

އެފަދަ  އިޖ ރާއަތ ތަކާިއ،  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަތަކ ެގ 

އެފަދަ  ޮގތާއި،  ހިނާގނެ  މަރ ޙަލާތައް  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަތަކ ެގ 

އެފަދަ  އ ސޫލ ތަކާިއ،  ހެކީެގ  ހިނާގނެ  މަްއޗަށް  މައްސަލަތަކ ެގ 

ޝަރީޢަތް   ނިންމ މ ގައާިއ،  ޮގތެއް  ޙ ކ މް މައްސަލަތަކާމެދ   ނިިމ 

އިޖ ރާއަތ ތަކާއި  ޢަމަލ ކ ރާނެ  އެނޫންވެސް  ، ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގއި 

މަދަނީ   މައްސަލަތަކ ެގ  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓ ތަކަށް  ޝަރ ޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އިޖ ރާއަތާބެހޭ ޢާންމ  އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 

 ޤާނޫނ " އެވެ. މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "މަދަނީ އިޖ ރާއަތ ެގ  )ށ(  
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  ހިނގާނެ   މައްޗަށް   އެ   ޤާނޫނ    މި 

 ކޯޓ ތައް 
  މައްޗަށް  ކޯޓ ތަކ ެގ  އެންމެހައި  ހިންާގ  ބަލައި  މައްސަލަތައް  މަދަނީ )ހ(  .2

 . ހިނާގނެއެވެ ޤާނޫނ  މި

 ޤާނޫނ ެގ  އިލާއާބެހޭޢާ   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން   ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ޚާއްޞަ  އިޖ ރާއަތާބެހޭ  މަދަނީ  އެނޫންވެސް   ނ ވަތަ  ދަށ ން

 އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  އިލީޢާ  ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ

  ކޯޓަކ ން  އެ  ބެލ މ ަގއި،  މައްސަލަތައް  ބަލާ  ކޯޓަކ ން  ލިބިެގންވާ

  އިޖ ރާއަތ ތަކާ  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކ ރާ  ނޫނެއްަގއި ޤާ  އެ  ޢަމަލ ކ ރާނީ،

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  އެްއޮގތްވާ

 

  ހިނގާނެ   މައްޗަށް   އެ   ޤާނޫނ    މި 

 މައްސަލަތައް 
 ކޯޓަށް  ފެށ މަށްފަހ    ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް  މި   ހިނާގނީ،  ޤާނޫނ    މި )ހ(  .3

 . މައްޗަށެވެ މައްސަލަތަކ ެގ މަދަނީ ހ ށަހެޅޭ

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން  )ށ(  

އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ 

ކޯޓެއްަގިއ   އިސްތިއ ނާފީ  ޙ ކ މަކީ،  ކޮށްފައިާވ  ކޯޓަކ ން  ލިބިެގންވާ 

ހަމަވެފައިނ ާވ،  މ އްދަތ   އޮތް  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް  އެ 

އިސްތި ހަމަވެފައިވީނަަމވެސް،  ނ ވަތަ  މ އްދަތ   އޮތް  އ ނާފ ކ ރ މަށް 

މި   ައދި  ލިބިފައިވާ،  ހ އްދަ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މެއް  އެ 

ޙ ކ މެއް   އިސްތިއ ނާފ ކޮށްފައިނ ވާ  ފަށާއިރ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް 

ކަމ ަގިއވާނަމަ، އެ ޙ ކ މް ިއސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނ ެގ 

ބަޔާންކ ރާ   ]ިއސްތިއ ނާފ ކ ރ ން[ބާބ   ސައްބީސްވަނަ   ަގއި 

މި  ނ ަވތަ  ހ ރަހެއްނާޅައެވެ.  ޤާނޫނ   މި  ހިންގ މަކަށް  މަރ ޙަލާތައް 

މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް 

ބެލ މ ެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯޓަކ ން ކޮށްފަިއވާ ޙ ކ މަކީ، މި 

ކަމ ަގިއވާނަ  ޙ ކ މެއް  ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ  ދަށ ން  އެ ޤާނޫނ ެގ  މަ، 
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ޙ ކ މް  [ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނ ެގ ފަސްވަނަ ބަިއ  

މި   ]ތަންފީޛ ކ ރ ން ހިންގ މަކަށް  މަރ ޙަލާތައް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

 ޤާނޫނ  ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

 

  މައްސަލަތައް،   މަދަނީ   ހ ށަހެޅޭ  ޝަރީޢަތަށް  މަޤްޞަދަކީ،  ޤާނޫނ ެގ  މި  .4 މަޤްޞަދ    ޢާންމ    ޤާނޫނ ގެ 

  ބަލައި،   މިނެއްަގއި  ައވަސް  އެކަށީެގންވާ  އަދި  ހާމަކަމާއެކ ،  ޢަދ ލ ވެރިކަމާއި

 . މަގ ފަހިކ ރ ވ މެވެ ނިންމ މަށް ޮގތެއް

 

  އަސާސީ   އެންމެ   ޤާނޫނ ގެ 

 މަޤްޞަދ ތައް 
 މަޤްޞަދ   ޢާންމ   ބަޔާންކ ރާ  ާމްއދާގައި  ވަނަ  4  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .5

 މަޤްޞަދ ތައް  އަސާސީ  ައންނަނިވި  ޮގތ ން  ލ ކ ރ މ ެގހާސި

 އެންމެ  ޚަޞްމ ންގެ   ކޯޓ ތަކާއި  މަސައްކަތްކ ރ މަކީ  ނެެގހެއްޓ މަށް

 . ވާޖިބެވެ އިސް

 އ ސޫލަކ ން  ހަމަހަމަ  ޚަޞްމ ންނާމެދ ވެސް   ހ ރިހާ  (1)   

 ؛އިސްކަންދިނ ން ކަންކ ރ މަށް

 ؛ހިންގ ން މައްސަލަތައް  ޮގތަކަށް ކ ޑަކ ރެވޭނެ ޚަރަދ   (2)   

  ަމއްސަލަިއގެ   ޢަދަދަށާއި،  ފައިސާެގ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއގައި  (3)   

  ޚަޞްމ ންގެ   ހިމެނޭ  މަްއސަލައިަގއި  ބާވަތަށާިއ،  ޒާތާއި

  އ ސޫލަކ ން  ފ ވެރިޞާއިން  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޙާލަތަށް

 ؛ޢަމަލ ކ ރެވ ން މައްސަލަިއގައި

މިނެްއަގއި    (4)    އަވަސް  ެއކަށީެގންވާ  އަދި  ޢަދ ލ ވެރިކަމާއެކ ، 

 ؛މައްސަލައާމެދ  ޮގތެއް ނިންމ ން

 ބޭނ ންވާ  މައްސަލަތަކަށް  އެހެން  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް  (5)   

 މާއްދާަގއި  މި  ރިޢާޔަތްކ ރ މާއެކ ،  ވަސީލަތްތަކަށްވެސް

 ކޯޓަށް  ޮގތަށް  ހާސިލ ކ ރެވޭނެ  މަޤްޞަދ ތައް  ބަޔާންކ ރާ
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  ކޯޓ ގެ   ބޭނ ންވާނެ  ހިންގ މަށް  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ

 .ކަނޑަެއޅ ން އެކަމަށް  ވަސީލަތްތައް

  މި   ތަންފީޛ ކ ރ މ ގައި  ބާރެއް  އެއްވެސް  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި )ށ(  

 ނެެގހެއްޓ މަށް   ވާޖިބ   އިސް  އެންމެ  ބަޔާންކ ރާ   ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ

 . މަސައްކަތްކ ރަންވާނެއެވެ އަބަދ މެ

ޚަޞްމ ންެގ   )ނ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކ ރާ  މި  ވާޖިބ ކަމ ަގއި 

ޚަޞްމ ން  އެ  ވަކީލ ންނާއި  ޤާނޫނީ  ޚަޞްމ ންެގ  އެ  ވާޖިބ ، 

މަްއޗަށްވެސް   ފަރާތްތަކ ެގ  އެނޫން  ކަނޑަެއޅޭ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް 

 ހިނާގނެއެވެ. 

 

 ދެވަނަ ބާބ  
 މަފްހޫމްތަކ ގެ ރަދީފ  

 

 ބަޔާންކޮށްފައި  ބާބ ަގއި   މި  އްތަފްހޫމްމަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ގައި  މި  .6 މަފްހޫމްތަކ ގެ އަސާސް 

  ޤާނޫނ ެގ   މި  ދެމެހެއްޓ މަށާިއ،  އެޮގތ ަގއި  އަސްލ   ޤާނޫނ ެގ  މި  އެވަނީ،

.  ބޭނ މ ަގެއވެ  މަގ ފަހިކ ރ މ ެގ  ލ ކ ރ މަށްހާސި  ފ ޅާމިނ ގައި  އެންމެ  މަޤްޞަދ 

  ތަކަށްމަފްހޫމް  އެ  ންވާނީ،ކިޔަ  މާއްދާއެްއވެސް  ކޮންމެ   ހަމަ  ޤާނޫނ ެގ  މި

 .ޮގތ ެގމަތިންނެވެ ނާންނާނެ ހަނިކަމެއް

 

  މަދަނީ   ނ ވަތަ   ދަޢ ވާ   މަދަނީ 

 މައްސަލަ 
  އެވަނީ،   ބ ނެފައި  ކަމަށް"  މައްސަލަ  މަދަނީ"  ނ ވަތަ"  ދަޢ ވާ  މަދަނީ"  .7

  ލިބިެގންވާ   އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 . ދަޢ ވާއަށެވެ މަދަނީ އ ފ ލޭ  ކޯޓެްއގައި
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  ބެލ މ ގެ   މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޚަޞްމ ން"  .8 ޚަޞްމ ން 

  ދަޢ ވާކ ރާ   ދަޢ ވާެއްއަގިއ،  މަދަނީ  އ ފ ލޭ  ކޯޓެްއގައި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

  ހ ށަހަޅާ   މައްސަލައެއް  މަދަނީ  ފަރާތްތަކަށާއި،  އެންމެހައި  ދަޢ ވާލިބޭ  އަދި

 ށެވެ. ފަރާތްތަކަ ރައްދ ވާ ހ ށަހެޅ ން  އެ ށާއިފަރާތްތަކަ އެނޫންވެސް

 

"ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލ މ ެގ   .9 ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތް 

އެ   ފަރާތަށެވެ.  އ ފ ލާ  ދަޢ ވާ  ކޯޓެއްަގއި  ލިބިެގންވާ  މާނަިއެގ  އިޚްތިޞާޞް 

އ ފ ލާ   ދަޢ ވާއެްއ  ރައްދ   ފަރާތާއި،  އ ފ ލާ  ފ ރަތަަމ  ދަޢ ާވއެއް  ތެރޭަގިއ، 

 ފަރާތާއި، އިތ ރ  ދަޢ ވާ އ ފ ލާ ފަރާތްވެސް ހިމެނެއެވެ. 

 

 ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ"  .10 ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތް 

  މާނަިއގެ   އެ.  ފަރާތަށެވެ  ރައްދ ވާ  ދަޢ ވާ  ކޯޓެްއގައި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

  އިތ ރ   ނ ވަތަ  ދަޢ ާވެއއް  ރައްދ   ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއާ  އ ފ ލާ  ފ ރަތަމަ  ތެރޭަގިއ،

  ކޮންމެ   ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ދިފާޢ   ޢ ާވެއއްެގދަ  އެ  ޙާލަތ ަގިއ،   އ ފ ލާ  ދަޢ ވާއެއް 

 . ހިމެނެއެވެ ފަރާތެއް

 

  ވަނަ   185  ޤާނޫނ ެގ  މި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް "  ައޑ އެހ ން  އިބްތިދާއީ"  .11 އަޑ އެހ ން އިބްތިދާއީ  

 . އަޑ އެހ މަށެވެ  ބޭއްވޭ މަޤްޞަދ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާގައި

 

 އ ސޫލ ން  ޢާންމ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި"  .12 ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ގެ   ކ ދި 

  އެ  ހިމެނޭ،  ޢަދަދ   ފައިސާެގ  ދަށ ެގ  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ(  ތިންލަްއކަ)  300,000

  މައްސަލަތައް   ކ ދި  ނ ހިމެނޭ  ނ ކ ތާތައް  ޤާނޫނީ  ބޮޑެތި  މައްސަލަެއއްަގއި

 . ޓްރެކަށެވެ ކަނޑައެޅޭ ބެލ މަށް
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  މައްސަލަތަކ ގެ   އަވަސްނިޔާގެ 

 ޓްރެކް 
 ޢާންމ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޓްރެކް  މައްސަލަތަކ ގެ   އަަވސްނިޔާެގ"  .13

(  އެއްމިލިއަން)  1,000,000  ރ ފިޔާާއއި(  ތިންލައްކަ)  300,000  އ ސޫލ ން

  މަރ ޙަލާތައް   ޝަރީޢަތ ެގ  ހިމެނޭ،  ފައިސާ  ޢަދަދެއްގެ   ދެމެދ ެގ  ރ ފިޔާއާ

  އަވަހަށް   އްމަރ ޙަލާތަ  އެ  އަދި  ކަނޑައެޅިެގން،  ވަގ ތ   ފ ރިހަމަކ ރާނެ

  މައްސަލަތައް   ކަނޑައެޅިެގން  ިއޖ ރާއަތ ތަކެއް  ބާރ އަޅައިދޭ  ނިންމ މަށް

 . ޓްރެކަށެވެ ކ ރިއަށްެގންދެވޭ

 

  އ ސޫލ ން  ޢާންމ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި"  .14 ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ގެ   ބޮޑެތި 

  ހިމެނޭ،   ފައިސާ  ޢަދަދެއްގެ   މަތީ  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ (  ެއއްމިލިއަން)  1,000,000

  ނ ބެލޭނެ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  އަވަސްނިޔާ  ޓްރެކާއި  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި

 . ޓްރެކަށެވެ  ބަލާ މައްސަލަތައް އެންމެހައި

 

  ބާވަތ ގެ   އިޚްތިލާފެއްނ ވާ 

  ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ   މައްސަލަތަކ ގައި 

 އިޖ ރާއަތ    ޚާއްޞަ 

ޚާްއޞަ   .15 ދަޢ ާވކ ރ މ ެގ  މައްސަލަތަކ ަގއި  ބާވަތ ެގ  "އިޚްތިލާފެއްނ ާވ 

ވާޤިޢާތަކާމެދ   ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އިޖ ރާއަތ " 

މެދ ަގިއ  ޚަޞްމ ންެގ  ނ ކ ތާތަކާމެދ   ޤާނޫނީ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި  ނ ވަތަ 

ޝަ އެހެންނަމަވެސް  އ ފެދިފައިނ ވާ،  ޮގތެްއ  އިޚްތިލާފެއް  ރީޢަތ ން 

ދަޢ ވާ   މައްސަލައެްއަގއި  މަދަނީ  މައްސަލަތަކ ަގިއ،  ފަދަ  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ 

ހަތްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަމަށް  އިޖ ރާއަތ   ޢާންމ   އޮންނަ  އ ފ ލ މަށް 

ދަޢ ވާއެްއ    ]ދަޢ ވާކ ރ ން[ބާބ    ދަށ ން  އިޖ ރާއަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

ތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކ ން ދަޢ ވާއަށް  ހ ށަހަޅައިެގން އެ ދަޢ ވާ ދިފާޢ ކޮށް ނ ވަ

ބާބ    ައށާވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހާމަކ ރ ން[ރައްދ ދީ،  ަގިއ    ]ހެކި 

ބަދަލ ަގިއ،   ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ  ހިންގައިެގން  އިޖ ރާއަތ ތަްއ  ބަޔާންކ ރާފަދަ 

ކަނޑަައޅަިއ   ޮގތެއް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްެގ  އަަވސް  މައްސަލަތަކާމެދ   އެފަދަ 

 އި ބޭނ ންކ ރާ ޚާއްޞަ އިޖ ރާއަތަށެވެ. ނިންމ މަށްޓަކަ
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  މައްސަލަތައް   މަދަނީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ރައްދ ދިނ ން  ދަޢ ވާއަށް"  .16 ރައްދ ދިނ ން   ދަޢ ވާއަށް 

  ދަޢ ވާލިބޭ  އެ ދަޢ ާވއަށް، އ ފ ލޭ ކޯޓެއްަގއި ލިބިެގންވާ އިޚްތިޞާޞް ބެލ މ ެގ

  ދަޢ ާވއެއް   ރައްދ   ދިފާޢ ކ ރ މާއި،   ދަޢ ވާ  އެ   އެއްބަސްވ މާއި،   ފަރާތ ން

 .ދިނ މަށެވެ ރަްއދ  ދަޢ ވާއަށް އެ ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ ހިމެނޭޮގތ ން، ކ ރ ން

 

 މައްސަލަތައް   މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ެއއްބަސްވ ން  ދަޢ ވާއަށް"  .17 އެއްބަސްވ ން   ދަޢ ވާއަށް 

  ނ ވަތަ   ދަޢ ވާއަށް،  އ ފ ލޭ  ކޯޓެއްަގއި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ

 . އެއްބަސްވ މަށެވެ  އެއްބަސްވާ ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ  އެ ބަޔަކަށް ދަޢ ވާެގ

 

 ބެލ މ ގެ   މައްސަލަތައް  މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ދިފާޢ   ދަޢ ވާެގ"  .18 ދަޢ ވާގެ ދިފާޢ  

 ދަޢ ވާލިބޭ   އެ  ދަޢ ާވއަށް،   އ ފ ލޭ  ކޯޓެއްަގއި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

. ދިފާޢަށެވެ  ހ ށަހަޅާ  ދަޢ ާވއަށް  އެ  ބަދަލ ަގިއ،  އެއްބަސްވ މ ެގ  ފަރާތ ން

 . ދިފާޢަށެވެ ހ ށަހަޅާ ބަޔަކަށް ަވކި ދަޢ ާވެގ އެ ނ ވަތަ

 

  ބެލ މ ގެ   މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ދަޢ ވާ  ރައްދ "  .19 ދަޢ ވާ   ރައްދ  

 އެ   ރަްއދ ދިނ މ ގައި،  ދަޢ ވާައކަށް  އ ފ ލޭ  ކޯޓެްއގައި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

  ދަޢ ވާެއއް   ރައްދ   މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

 . އ ފ ލ މަށެވެ

 

  ސ ވާލ    އިޚްތިޞާޞްއާމެދ    ކޯޓ ގެ 

 އ ފެއްދ ން 
  އެވަނީ،   ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އ ފެއްދ ން  ސ ވާލ   އިޚްތިޞާޞްއާމެދ   ކޯޓ ެގ"  .20

 ނިންމ މ ެގ  ޮގތެއް  ބަލައި  ދަޢ ވާ  އެ  ކޯޓަކަށް  ހ ށަހެޅިފަިއވާ  ދަޢ ވާއެއް  މަދަނީ

  ޙާލަތ ަގިއ،   ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ލިބިެގންނ ާވކަމަށް  އިޚްތިޞާޞް

  ކޯޓަކަށް   އެ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ  އެފަދަ  އ ސޫލ ން  ޢާންމ   ނ ވަތަ

 ޙާލަތެއް  ބަލައިެގންނ ވާނެ  މައްސަލަ  އެ  ކޯޓ ން  އެ  ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް،
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  ދަޢ ވާލިބޭ   ޙާލަތ ަގއި،  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ވ ޖޫދ ަގއިާވކަމަށް

 ިއޚްތިޞާޞްއާމެދ   ކޯޓ ެގ  ބަދަލ ގައި،  ރައްދ ދިނ މ ެގ  ދަޢ ވާއަށް  ފަރާތ ން

 . އ ފެއްދ މަށެވެ ސ ވާލ 

 

 މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި   ކަމަށް"  ޙ ކ މް  ކ ރާ   ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ "  .21 ޙ ކ މް   ކ ރާ   ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  

  އ ފ ލޭ  ކޯޓެއްަގއި  ލިބިެގންވާ  ިއޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް

  ދަޢ ވާއަށް   ޙަވާލ ވ މަށްފަހ ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ލިޔެކިޔ މާ  ދަޢ ވާއެްއެގ

  ދ ދީފައިނ ވާ ރައް  ދަޢ ާވއަށް   މ އްދަތ ގައި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ރައްދ ދިނ މަށް

 ފަރާތާ  ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ލައި،  ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައިެގ  ޙާލަތ ގައި، 

 ދަޢ ވާލިބޭ  މަްއސަލަ  އެ  ކަނޑައަޅައި،  ސާބިތ ވާކަމަށް  ދަޢ ވާ  އެ  ދެކޮޅަށް

 . ޙ ކ މަށެވެ ކ ރާ ނިންމައި  ޙާޟިރ ަގއި ޣައިރ  ފަރާތ ެގ

 

  ނ ލައި   ހިންގ މަކާ   ޝަރީޢަތް 

 ނިންމ ން   މައްސަލަ 
  އެވަނީ،   ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ނިންމ ން  މައްސަލަ  ނ ލައި  ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް"  .22

  އ ފ ލޭ  ކޯޓެއްަގއި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ

 ނެތް  ފ ރ ޞަތެއް  ދިފާޢ ކ ރެވިދާނެކަމ ެގ  ފަރާތަށް   ދަޢ ވާލިބޭ  ދަޢ ވާ،

 ނިމ މ ގެ   ދަޢ ވާ  އެ   ޮގތަށް  އެދިފައިވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ާވކ ރާ  ނ ވަތަ  ޙާލަތ ގައި، 

  ބާބ ަގިއވާ   ވަނަފަނަރަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙާލަތ ގައި،  ނެތް  ފ ރ ޞަތެއް

 ގ ޅޭޮގތ ން  ދަޢ ވާއާ  ނ ލައި،  ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް  ދަޢ ވާގެ   އެ  ޮގތ ެގމަތިން

  ޮގތެއް   ދަޢ ވާަގއި  އެ  ބިނާކޮށް،   ހެއްކަށް  ލިޔެކިޔ މާއި   ހ ށަހެޅިފައިވާ

 . ކ ރ މަށެވެ ޙ ކ މް ކަނޑައަޅައި

 

  ބެލ މ ގެ   މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އަމ ރ   ަވގ ތީ"  .23 އަމ ރ    ވަގ ތީ 

  ގ ޅިެގން،   މައްސަލައަކާ  ބަލަމ ންދާ  ކޯޓެއްަގއި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

  ރައްކާތެރިކަމ ގެ   ގ ޅިެގން،   މައްސަލައަކާ  ހ ށަހެޅިދާނެ  ކޯޓަކަށް  އެފަދަ  ނ ވަތަ
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  ނ ވަތަ   ޚަޞްމަކ   މައްސަލަިއެގ  އެދި  ައޅައިދިނ މަށް  ފިޔަވަޅެއް   ވަގ ތީ 

 ޙާލަތ ަގއި   އެދޭ  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތަކ ން   އެހެން  އޮތް  މަޞްލަޙަތ   މައްސަލަިއގައި

 . އަމ ރަށެވެ ތީަވގ  ކ ރާ ކޯޓ ން

 

  މައްސަލަތައް   މަދަނީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަަމށް"  ހިންގ ން  ޝަރީޢަތް"  .24 ހިންގ ން   ޝަރީޢަތް 

  ތެރެއިން  ދަޢ ވާތަކ ެގ  އ ފ ލޭ  ކޯޓެްއގައި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ

  ހިންގ މަށް  ޝަރީޢަތް  ސަބަބ ން  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދިފާޢ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

" ހިންގ ން  ޝަރީޢަތް. " ހިންގ މަށެވެ  ޝަރީޢަތް  ަމއްސަލަތަކ ެގ   ކަނޑައެޅޭ 

 . މާނައިަގއެވެ  ހިންގ މ ެގ" ޓްރަޔަލް" ބޭނ ންކޮށްފައިވަނީ، ޢިބާރާތް މި

 

  މައްސަލަ   ބޭރ ގައި   ކޯޓ ން 

 ޙައްލ ކ ރ ން 
  މަދަނީ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި   ކަމަށް"  ޙައްލ ކ ރ ން  މައްސަލަ  ބޭރ ަގއި   ކޯޓ ން"  .25

  މަދަނީ   ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަކަށް   ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް

  ޚަޞްމ ންގެ   މައްސަލައިގެ   ޙައްލ ކ ރ މަށްޓަކައި  ބޭރ ަގއި   ކޯޓ ން  ދަޢ ވާއެއް 

 . ފ ރ ޞަތަށެވެ ދެވޭ ޚަޞްމ ންނަށް އެ އެދ މ ެގމަތިން

 

  މައްސަލަތައް   މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ެގނައ ން  އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ"  .26 ގެނައ ން   އަނބ ރާ   ދަޢ ވާ 

  އެ   ދަޢ ވާއެްއ،  އ ފ ލޭ  ކޯޓެްއގައި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ

 . ެގނައ މަށެވެ  އަނބ ރާ ފަރާތ ން ދަޢ ވާކ ރާ

 

  އިޚްތިޞާޞް   ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ހެކި"  .27 ހެކި 

  ވ ޖޫދ ަގއިާވކަން   ވާޤިޢާއެއް   ވަކި   ދަޢ ވާއެްއަގއި،  އ ފ ލޭ  ކޯޓެްއަގއި  ލިބިެގންވާ

  ހެއްކާިއ،   ޝަފަހީ  ބަލަިއަގނެވޭ  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ެގޮގތ ން،

  ބާވަތެްއގެ   ކޮންމެ  ެއއިން  އަދި،  ޖ މްލަކޮށް،  ހެއްކަށް  ާމއްދީ  ހެއްކާއި،  ކިތާބީ

  ބަލައިަގނެވޭ   ޮގތ ގައި  ހެކީެގ  ދަށ ން  ބާވަތެްއެގ  ކޮންމެ  އެއިން  ހެއްކަކަށާއި،
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 . ަވކިަވކިންނެވެ ެއްއޗެްއސަށް، ކަންކަމަށާއި ވަކިވަކި

 

ހެކި   .28 ހާމަކ ރ ން   ހެކި  މަްއސަލަތަކ ަގއި  މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހާމަކ ރ ން"  "ހެކި 

ބާބ    އަށާވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހާމަކ ރ ން[ހާމަކ ރ މަށް  ަގިއ    ]ހެކި 

ބަރޯސާާވ   އެމައްޗަށް  ޚަޞްމ ން  ދަށ ން،  އިޖ ރާއަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ 

ައސަ ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް  ވަކާލާތ ކ ރާ  އެފަރާތ ން  ކޮށްފާނެ  ލިޔެކިޔ މާިއ،  ރެއް 

ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް  ވަކާލާތ ކ ރާ  ޚަޞްމަކ   އެހެން  ލިޔެކިޔ މާިއ، 

ކަމަކަށް   ވަކާލާތ ކ ރާ  ޚަޞްމަކ   އެހެން  ލިޔެކިޔ މާިއ،  އަސަރެްއކޮށްފާނެ 

ހެކި   އޮންނަ  މައްޗަށް  ޚަޞްމ ންެގ  ހިމެނޭޮގތ ން،  ލިޔެކިޔ ން  ބާރ ލިބޭ 

ހާމަކ ރަ ޚަޞްމ ން  އެ  ދަށ ން  ޒިންމާެގ  ހެކި  ހާމަކ ރ މ ެގ  ންޖެހޭ 

 ހާމަކ ރ މަށެވެ.

 

ބެލ މ ެގ   .29 ކ ރ ން   ޙ ކ މް  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކ ރ ން"  "ޙ ކ މް 

ތެރެއިން،   ދަޢ ވާތަކ ެގ  މަދަނީ  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަކަށް  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް 

ެއ   ނިމި،  ހިންަގއި  މަރ ޙަލާތައް  ޝަރީޢަތ ެގ  ދަޢ ވާތަކ ެގ  ހ ށަހެޅޭ  ދިފާޢ  

ކ ރ މަ ޙ ކ މެއް  ފަިއސަލާކ ރަނިވި  ދަޢ ވާލިބޭ މައްސަލަިއަގއި  އަދި  ށެވެ. 

ބިނާކޮށް،   ެއއްބަސްވ މަށް  އެ  ޙާލަތ ަގއި،  ެއއްބަސްވާ  ދަޢ ވާއަށް  ފަރާތ ން 

ބާބ    ފަނަރަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙ ކ މާިއ،  ބާވަތ ެގ  [ކ ރާ  އިޚްތިލާފެއްނ ވާ 

އިޖ ރާއަތ  ޚާްއޞަ  ދަޢ ާވކ ރ މ ެގ  ހ ށަހަޅާ   ]މައްސަލަތަކ ަގއި  ދަށ ން  ެގ 

ނި ބަލައި  ހ އްދަކ ރާ މައްސަލަެއއް  ޤާނޫނ   މި  ޙ ކ މާިއ،  ކ ރާ  ންާމ 

ކ ރާ  ނިންމައި،  މައްސަލަ  ނ ލައި  ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް  ޙާލަތ ގައި، 

 ޙ ކ މްވެސް ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ. 
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  ދަޢ ވާެއއް   ަމދަނީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޚަރަދ   ޝަރީޢަތ ެގ"  .30 ޚަރަދ    ޝަރީޢަތ ގެ 

 ކޯޓ ން   ކިބައިން  ފަރާތ ެގ  ކާމިޔާބ ނ ވި  ދަޢ ވާ  އެ  ފަރާތަކަށް،  ކާމިޔާބ ކ ރާ

 . ޚަރަދަށެވެ ޝަރީޢަތ ެގ ނަގައިދޭ

 

  ނ ވަތަ  ކޯޓަކ ން  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް "  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ން"  .31 އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ން 

 އެފަދަ   ނ ވަތަ  ޙ ކ މެއް   މައްސަލައެްއެގ  މަދަނީ  ނިންމާ  ޓްރައިބިއ ނަލަކ ން

  މަރ ޙަލާެގ  މަތީ  ނިންމ މެއް،  އެނޫންވެސް  ނ ަވތަ  އަމ ރެއް  ކ ރާ  ކޯޓަކ ން

 . އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށެވެ  ކޯޓެްއގައި

 

މައްސަލަތަްއ   .32 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޙ ކ މް  މަދަނީ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ތަންފީޛ ކ ރ ން"  "ޙ ކ މް 

ބާރ    ތަންފީޛީ  ކޮށްފަިއާވ  ކޯޓަކ ން  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ 

އިޚްތިޔާރ ަގިއ   އަމިްއލަ  ފަރާތ ެގ  ރައްދ ވި  ޙ ކ މް  އެ  ޙ ކ މެްއ،  ލިބިެގންވާ 

މެދ ވެރިކޮށް  ކޯޓ   ޙާލަތ ަގިއ،  ޙ ކ މް   ތަންފީޛ ކޮށްފައިނ ވާ  އެ 

ަގިއ    ]ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ ން[ތަންފީޛ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ެގ ފަސްވަނަ ބައި  

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ އިޖ ރާއަތ ެގ ދަށ ން އެ ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މަށެވެ.

 

  ނަހަމަގޮތ ގައި   ނިޒާމ    ޝަރީޢަތ ގެ 

 ބޭނ ންކ ރ ން 
  ެއވަނީ،   ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ބޭނ ންކ ރ ން  ނަހަމަޮގތ ގައި  ނިޒާމ   ޝަރީޢަތ ެގ"  .33

  އ ފ ލޭ  ކޯޓެއްަގއި  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ

  ހިންގ މ ގެ   ކޯޓ ގައި  ދަޢ ވާެއއް  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި   ކޯޓަށް  ދަޢ ވާއެއް

 ތަމްސީލ ކ ރާ  ޚަޞްމަކ   ނ ވަތަ  ޚަޞްމަކ   މައްސަލަިއެގ  މަރ ޙަލާގައި

 .ކ ރ މަށެވެ ބޭނ ންކ ރާ ނަހަމަޮގތ ގައި ނިޒާމ  ޝަރީޢަތ ެގ ފަރާތަކ ން

 

  ޙ ކ މް   ޤައ މ ތަކ ގެ   ބޭރ  

 ތަންފީޛ ކ ރ ން 
އެވަނީ،    .34 ބ ނެފައި  ކަމަށް  ތަންފީޛ ކ ރ ން"  ޙ ކ މް  ޤައ މ ތަކ ެގ  "ބޭރ  

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙ ކ މެްއ،  ކޮށްފަިއވާ  ޤައ ެމއްަގއި  ބޭރ   ދިވެހިރާއްޖެއިން 
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ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެކަމަށް މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކ ަގއި، އެފަދަ  

ތަންފީ ބަލައިަގނެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޤާނޫނ ެގ ޙ ކ މް  މި  ޛ ކ ރ މަށް 

ބާބ    ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  [ތެއްތިރީސްވަނަ  ޙ ކ މްތަްއ  ޤައ މ ތަކ ެގ  ބޭރ  

ޙ ކ ްމ   ]ތަންފީޛ ކ ރ ން އެ  ދަށ ން  އިޖ ރާއަތ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ަގއި 

 ތަންފީޛ ކ ރ މަށެވެ. 

 

 ބާބ    ތިންވަނަ 
 ބާރ ތައް   ވާޖިބ ތަކާއި  ޢާންމ    ކޯޓ ގެ  ހަމަތަކާއި   ޝަރީޢަތްކ ރ މ ގެ 

 

  ކަންކަން   މިނިވަންކަމާއެކ  

 ޒިންމާ   ނިންމ މ ގެ 
  ކޯޓަކ ން   ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ )ހ(  .35

  ފަނޑިޔާރަކ ެވސް   ކޮންމެ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި،  ޮގތެއް  ބަލައި  މައްސަލަ

 ައމިއްލަ  އޭނާެގ  އަދި  ހައިސިއްޔަތ ން،  ފަނޑިޔާރެްއެގ

 ނެެގހެއްޓ މަށް   މިނިވަންކަން  ދާއިރާގެ   ޝަރ ޢީ  ހައިސިއްޔަތ ން،

 . ންވާނެއެވެމަސައްކަތްކ ރަ އަބަދ މެ

  ކޯޓަކ ން   ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ )ށ(  

 ެއމީހ ންެގ  ފަނޑިޔާރ ން  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ،  ޮގތެއް  ބަލައި  މައްސަލަ

  އަދި   ނ ލައި،  ބ ރަވ މަކާ  ފަރާތަކަށް  ަވކި  އަދާކ ރަންވާނީ،  ވާޖިބ ތައް

 ތަޢަްއޞ ބ ން  ނ ލައި،  ހޯދައިދިނ މަކާ  ފައިދާެއއް  ފަރާތަކަށް  ވަކި

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  އެްއޮގތްވާ ހަމަތަކާ  އިންޞާފ ެގ  ތިބެ، ކިބާވެއެއް 

 ެއންމެހައި  ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި  ފަނޑިޔާރަކ ވެސް  ކޮންމެ )ނ(  

 އަދި.  އ ސޫލަކ ންނެވެ  ހަމަހަމަ   ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ،  ޚަޞްމ ންނާމެދ 

  މައްސަލައިަގއި   އެ  ބެލ މ ަގއި،  މައްސަލައެއް  ފަނޑިޔާރަކ   އެްއވެސް

 ޚަޞްމ   އަނެއް  މައްޗަށް  ޚަޞްމ ެގ  އެއް  ހިމެނޭ

 . އިސްކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ
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 ނ ފޫޒ   ފަނޑިޔާރ ންނަށް   ބެހި،  މަސައްކަތާ   ފަނޑިޔާރ ންެގ )ރ(  

  މ ަވއްޒަފަކަށްވެސް   ެއއްެވސް  ދައ ލަތ ެގ  ފ ރ ޞަތ ،  ފޯރ ވ މ ެގ

 ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  ފަރާތަކަށްވެސް  އެނޫން  ނ ވަތަ

 އެ  މ ވަްއޒަފަކަށްެވސް  ެއއްެވސް  ކޯޓ ެގ  އަދި.  ދީެގންނ ވާނެެއވެ

 . ދީެގންނ ވާނެެއވެ ފ ރ ޞަތ 

 އ ޅ ން  ފަނޑިޔާރ ންގެ   ބޭރ ަގިއވެސް  ކޯޓ ން  އަދި  ކޯޓ ަގއި )ބ(  

 ރައްޔިތ ންނާއި   މިނިވަންކަމާމެދ   ދާއިރާެގ  ޝަރ ޢީ  ބަހައްޓަންވާނީ،

  އެނޫންވެސް   މަސައްކަތްކ ރާ  ދާިއރާގައި  ޝަރ ޢީ  ވަކީލ ންނާއި

  ެއޮގތ ން، .  ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ  ދެމެހެއްޓޭނެ  އިތ ބާރ   ފަރާތްތަކ ެގ

  މައްސަލައިަގއި   އެ   ހ ށަހެޅިފައިވަނިކޮށް،  މައްސަލަެއއް  ޝަރީޢަތަށް

  ގ ޅޭޮގތ ން   އެކަމާ  ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  ހިމެނޭ

 ކޯޓ ން   މަްއސަލަިއގައި  އެ  ނ ވަތަ.  މަޝްވަރާކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ

 ޝަރީޢަތ ގެ   ނ ވަތަ  އަސަރ ކޮށްފާނެ  ނިންމ މަކަށް  ނިންމާ

  އެއްެވސް   ހ ރަސްއެޅިދާނެފަދަ  އިންޞާފ ވެރިކަމަށް  މަރ ޙަލާތަކ ެގ

 . ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ މ ޢާމަލާތެއް

 

  ނަހަމަގޮތ ގައި   ނ ފޫޒ    މަޤާމ ގެ 

 ބޭނ ންނ ކ ރ ން 
  ކޯޓަކ ން   ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ )ހ(  .36

  ފަނޑިޔާރަކަށް،   ކަނޑައެޅ މ ަގއި،  ޮގތެއް   ބަލައި  މައްސަލަ

 މަޢ ލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ލިބޭ  ހައިސިްއޔަތ ން  ފަނޑިޔާރެްއެގ

  ަވކި   ޮގތެްއަގއި،  ޚާއްޞަ.  ބޭނ ންކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ  ނަހަމަޮގތ ގައި

 ޤާނޫނަކ ން  މަޢ ލޫމާތެއް،  ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތެއް  ޒާތީ  ފަރ ދެއްެގ

  ބޭރ ަގއި   ކޯޓ ން  މެނ ވީ  ޙާލަތ ގައި  ހ އްދަކ ރާ  ކަނޑައެޅިެގން

 އެފަދަ  ޝަރީޢަތ ގައިވެސް   ައދި.  ހާމަކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ

 . ހިފައިެގންނ ވާނެއެވެ  ބޭނ ން ނަހަމަ މާތެއްެގމަޢ ލޫ
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  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  މި )ށ(  

  ެއއްވެސް   ފަނޑިޔާރަކ   ޙާލެއްަގއި،  ެއްއވެސް  އަދާކ ރ މ ަގއި،

 ކޯޓަށް   އަދި.  ޤަބޫލ ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ  ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅައި  ރިޝްވަތެއް

  ހަދިޔާެއއް   ދޭ  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  މައްސަލަެއއްަގިއ،  ހ ށަހެޅިފައިވާ

 ފަރާތ ން  އޭނާގެ   ނ ވަތަ.  ޤަބޫލ ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ  އެހީެއއް  ނ ވަތަ

  ހ އްދަދީެގންވެސް   ޤަބޫލ ކ ރ މަށް  އެއްޗެއް  އެފަދަ  މީހަކ   އެހެން

 . ނ ވާނެެއވެ

 

  ޒިންމާދާރ ކަމާއެކ  

 މަސައްކަތްކ ރ ން 
ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއާވ   )ހ(  .37 ފަނޑިޔާރަކާ  ބެލ މ ގައި،  މައްސަލަތައް  މަދަނީ 

މައްސަލަތައް، އެކަށީެގންވާ ައވަސް މިނެްއަގއި ނިންމ މަށް، ކޮންމެ 

 ފަނޑިޔާރަކ ވެސް މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

  އަދާކ ރ މަށްޓަކަިއ،   ޮގތ ގައި  ފ ރިހަމަ  އެންމެ  ވާޖިބ   ފަނޑިޔާރ ންެގ )ށ(  

  މަތިކޮށްފައިވާ   ފަނޑިޔާރ ންނާ  ޤާނޫނ ން  ޤާނޫނ އަސާސީންނާއި

  ބަޔާންކ ރާ   ޤާނޫނ ތަކ ަގއި  ޤާނޫނ އަސާސީއާއި  އިތ ރ ން،   ވާޖިބ ތަކ ގެ 

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ބައިވެރިވެފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  އ ސޫލ ތަކާިއ،  ޤާނޫނީ

 އ ސޫލ ތަކަށް  ޤާނޫނީ  ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ  މ ޢާހަދާތަކ ގައި

 މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި  ދީމިޤްރާޠީ  ިމނިވަން  އަހ ލ ވެރިވެ،  ފަނޑިޔާރ ން

 . ނަަގހައްޓަންވާނެެއވެ ހަމަތައް ޤަބޫލ ކ ރާ

  އެ   ކ ރިއަށްދާިއރ ،  މަރ ޙަލާތައް  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލައެްއެގ  މަދަނީ )ނ(  

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  ފަނޑިޔާރ   ޚަޞްމ ންނާމެދ   ހިމެނޭ  މައްސަލަިއގައި

  މ ވަްއޒަފަކ ެވސް   ކޯޓ ެގ  އަދި.  ނ ލައެވެ  ތަފާތ ކ ރ މަކާ  އެްއވެސް

  ތަފާތ ކ ރ މެއް  އެއްވެސް  މެދ ަގއި   ޚަޞްމ ންެގ

  އެކަން،   ެގންގ ޅޭނަމަ،  ތަފާތ ކ ރ މެއް  އެފަދަ .  ެގންގ ޅެެގންނ ވާނެެއވެ

 . ހ އްޓ ވަންވާނެެއވެ ފަނޑިޔާރ  ވަގ ތ ން
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ެއ   )ރ(   ކ ރިއަށްދާިއރ ،  މަރ ޙަލާތައް  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަެއއްެގ 

މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކ ، އެ ަމއްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ އަނެްއ  

ޚަޞްމ ެގ މަޞްލަޙަތަށް އ ނިކަމެއް އަންނާނެފަދަ ޢަމަލެއް، ބަހ ން  

ކ ރިޔަދީެގންނ ާވނެއެވެ.   ޢަމަލ ންވިޔަސް  ނ ވަތަ  ލިޔ މ ން  ނ ވަތަ 

ފަނޑިޔާރ   އަ ވަގ ތ ން  އެކަން،  ހިނގައިފިނަމަ،  ކަމެއް  އެފަދަ  ދި 

 ހ އްޓ ވަންވާނެެއވެ. 

 

  ހ ޅ ވާލައިގެން   ޢާންމ ކޮށް 

 ބޭއްވ ން   ޝަރީޢަތްތައް 
  ހިންަގންވާނީ،   މަރ ޙަލާތައް  އެންމެހައި   ޝަރީޢަތ ެގ )ހ(  .38

  ޢާންމ ކޮށް   ނ ޖެހި،  ފަރާތަކަށް  ވަކި   ޢަދ ލ ވެރިކަމާއެކ ،

 ެއންމެހައި  ނެރޭ  ކޯޓ ން  އަދި.  މަޖިލީހެްއަގެއވެ  ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ

  ހ ޅ ވާލައިެގން   ޢާންމ ކޮށް  ިއއްވަންވާނީ  ޙ ކ މްތަްއވެސް  އަމ ރ ތަކާއި

 . މަޖިލީހެއްަގެއވެ ބާއްވާ

  ނަމަވެސް،   ބަޔާންކޮށްފަިއވީ  އެހެން  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ބަޔާންކ ރާ   ގައި(  ނ)  މާއްދާެގ  ވަނަ   42  ޤާނޫނ އަސާސީެގ

 އެހެން  ނ ވަތަ   މެދ ވެރިެވއްޖެނަމަ،  ސަބަބެއް  ތެރެއިން  ސަބަބ ތަކ ެގ

  ޙާލަތެއްަގއި،   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކަނޑައެޅިެގން   ޤާނޫނެއްަގއި 

  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ގެ   ރީޢަތްތައްޝަ  ހ ޅ ވާނ ލައި،  ޢާންމ ކޮށް

 . ލިބިެގންވެެއވެ ފަނޑިޔާރަކަށް ކ ރާ  ޝަރީޢަތެއް އެ އިޚްތިޔާރ 

 

  ބަދަލ    ނ ވަތަ   ފަރ ވާ   އެދިފައިވާ 

 ނަގައިނ ދިނ ން   މެނ ވީ 
  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑަެއޅިެގން  ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން  .39

 ޚަޞްމަކ   ނިންމ މ ަގިއ،  މައްސަލައެއް  ހ ށަހެޅޭ  ޝަރީޢަތަށް  ހިނދަކ ،

  ފަރ ާވގެ   އެދ ނ   ޚަޞްމަކ   ނ ވަތަ  ފަރ ވާެއއް،   ތަފާތ   ފަރ ާވއާ  އެދިފައިވާ 

  އަދި .  ންނ ވާނެެއވެކަނޑައަޅައިެގ  ދިނ މަށް  ފަރ ވާެއއް   އެހެން  އިތ ރ ން،

 ޚަޞްމ    އަނެއް  ތެރެއިން  ބަދަލ ެގ  ެއދިފައިވާ  ނަގައިދިނ މަށް  ދަޢ ވާއިން
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 ބަދަލ   މިންަވރަކަށް  ކ ޑަ  މިންވަރަށްވ ރެ  އެއްބަސްވެފަިއވާ  ދިނ މަށް

 . ކަނޑައަޅަިއެގންނ ވާނެެއވެ ނަގައިދިނ މަށް

 

  ގޮތެއްގައި   ހަރ ދަނާ   މައްސަލަ 

 ތަރ ތީބ ކ ރ ން   ހިންގައި 
  މާއްދާާއއި   ވަނަ  4  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހިންަގންވާނީ،  މައްސަލަތައް  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  .40

 ހާސިލ ކ ރ މަށް  މަޤްޞަދ ތައް   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  5

  މިނެއްަގއި   ައަވސް  ެއކަށީެގންވާ  އަދި  ހަރ ދަނާ  އިސްކަންދިނ މާއެކ ،

.  ޮގތެއްެގމަތިންނެވެ   އިސްކަންދެވޭނެ  ކަނޑައެޅ މަށް  ޮގތެއް  މައްސަލައާމެދ 

 ކޯޓ ތަކާ  ޤާނޫނ ން  މި  ޒިންމާ  ކ ރ މ ެގ  ކަންކަން،  އަންނަނިވި  އެޮގތ ން،

 . މަތިކ ރެއެވެ

ހިމެނޭ  ޝަރީޢަތ ެގ   )ހ(   މައްސަލައިަގއި  ހިނަގމ ންދާއިރ   މަރ ޙަލާތައް 

ެއއްބާރ ލ ންދިނ މަށް   ފަރާތަށް  އަނެއް  ފަރާތ ން  އެއް  ޚަޞްމ ން 

 ؛ބާރ އެޅ ން

 ޝަރީޢަތ ގެ   ނ ދާނެޮގތަކަށް  ދިގ ލައިެގން   މައްސަލަތައް )ށ(  

 ؛ތާވަލ ކ ރ ން ދ ރާލާ އަޑ އެހ ންތައް

  ދ ރާލާ  ވާޤިޢާތައް   ނ ކ ތާތަކާއި  ޤާނޫނީ   ހިމެނޭ  ދަޢ ވާަގއި )ނ(  

 ؛ދެނެަގތ ން

  ކޮބައިކަމާިއ،   މައްސަލަތަކަކީ  ނިންމޭނެ  ނ ލައި   ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް )ރ(  

  ޙައްލ ކ ރަން   މަޝްވަރާކޮށްެގން  މެދ ަގއި   ޚަޞްމ ންެގ

 ޝަރީޢަތަށް  ކޮބައިކަމާިއ،  މައްސަލަތަކަކީ  މަސައްކަތްކ ރެވިދާނެ

 ؛ދެނެަގތ ން ކޮބައިކަން މައްސަލަތަކަކީ ފޮނ ވަންޖެހޭ

  ޮގތްތައް   ހިންޭގނެ  މައްސަލަ  ޮގތަކަށް  ކ ޑަކ ރެވޭނެ  ޚަރަދ  )ބ(  

 ؛ދެނެަގތ ން

  ބަޔާންކ ރާ   މާއްދާގައި  ވަނަ  5  މާއްދާއާއި  ވަނަ  4  ޤާނޫނ ެގ  މި )ޅ(  

  މިނެއްަގއި   ައވަސް  ެއކަށީެގންވާ  ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި  މަޤްޞަދ ތައް
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  ފިޔަވަޅ ތައް   އެނޫންވެސް  އަޅަންޖެހޭ  ނިންމ މަށް  މައްސަލަތައް

 . އެޅ ން

 

  ނިޔަތ ގައި   ހެޔޮ   ޚަޞްމ ން 

 ޢަމަލ ކ ރ ން 
  އެ   މަރ ޙަލާއެއްަގއިެވސް  ހ ރިހާ  ޝަރީޢަތ ެގ  ދަޢ ވާއެްއެގ  މަދަނީ  .41

  މި   އަދި  ނިޔަތ ަގިއ،  ހެޔޮ  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ،  ޚަޞްމ ން  މައްސަލަިއެގ

  މަޤްޞަދ ތައް   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  5  މާއްދާއާއި   ވަނަ  4  ޤާނޫނ ެގ

 . ނެެގހެއްޓ މަށެވެ

 

  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް   އިޖ ރާއަތ  

 އެންގ ން 
  އިޖ ރާއަތެއް   އެ  ފ ރިހަމަނ ވާނަމަ،  އިޖ ރާއަތ   ދަޢ ވާއެއްެގ  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  .42

  ދަޢ ާވއަކާ   ލިޔެކިޔ މާއި،  ހ ށަހެޅޭ  ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާައކާ   ފ ރިހަމަކ ރ މަށާއި،

 ކޯޓ ން  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  ކަންކަން  އެނޫންވެސް  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން

 . އަންަގންވާނެެއވެ

 

  ނަހަމަގޮތ ގައި   ނިޒާމ    ޝަރީޢަތ ގެ 

  ޙާލަތ ގައި   ބޭނ ންކ ރާ 

 ފިޔަވަޅ އެޅ ން 

  ޝަރީޢަތ ގެ   ޚަޞްމަކ ،  ހިމެނޭ  މަްއސަލައެްއަގއި   ހިނަގމ ންދާ  ކޯޓ ަގއި  .43

 ހ ށަހަޅައިފި  ކޯޓަށް  ޝަކ ާވއެއް  ކަމ ެގ  ބޭނ ންކ ރާ  ނަހަމަޮގތ ގައި  ނިޒާމ 

 ކަމެއް  އެފަދަ  މައްސަލައެްއަގއި   ހިނަގމ ންދާ  ނ ވަތަ  ހިނދެއްަގިއ،

  ަވނަ   421  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޚަޞްމަކާމެދ   އެ  ފާހަަގެވއްޖެނަމަ،  ފަނޑިޔާރަށް

 ފަނޑިޔާރަށް  ބަލާ  މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރ   އެޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ   ދަށ ން  މާއްދާެގ

 . ލިބިެގންެވއެވެ

 

  މައްސަލަ   ނެތް   އަސާސެއް 

  ފަރާތްތަކާމެދ    ހ ށަހަޅާ 

 ފިޔަވަޅ އެޅ ން 

 ޤާނޫނ ެގ  މި  ފަރާތްތަކާމެދ   ހ ށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނެތް  އަސާސެއް  އެްއވެސް  .44

  ބަލާ   މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރ ،   ެއޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  422

 . ލިބިެގންެވެއވެ ފަނޑިޔާރަށް
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  ފަރާތަކ ން   އެްއވެސް  މަރ ޙަލާެއްއގައި  ެއއްވެސް  ޝަރީޢަތެއްެގ  ހިނަގމ ންދާ  .45 ކެނޑ ން   ޙ ރ މަތް   ކޯޓ ގެ 

 އެފަރާތަކާމެދ ،   ހިންގައިފިނަމަ،  ޢަމަލެއް  ކެނޑޭފަދަ   ޙ ރ މަތް  ކޯޓ ެގ

  އިޚްތިޔާރ    ެއޅ މ ެގ  ފިޔަވަޅ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ކޯޓ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 . ލިބިެގންެވއެވެ ފަނޑިޔާރަށް ބަލާ މައްސަލަ

 

 ބާބ    ހަތަރ ވަނަ
 އިޚްތިޞާޞް   ކޯޓ ތަކ ގެ 

 
 މައްސަލަތައް   ލިބިދޭ   އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓ ތަކަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   -ބައި  އެއްވަނަ 

 
  މަދަނީ   ކޯޓ ތަކ ގެ   ވަކިވަކި 

 އިޚްތިޞާޞް 
 މި   ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .46

  މަދަނީ   ޮގތ ެގމަތިން،  އެްއޮގތްވާ  މާއްދާއާ   ވަނަ  2  ޤާނޫނ ެގ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކޯޓ ތަކަށް،  އެންމެހައި  ހިންާގ  ބަލައި  މައްސަލަތައް

  ޤާނޫނެއްަގިއ،   ޚާއްޞަ  ކޯޓަކާބެހޭ  ވަކި  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ގައި  ކޯޓ ތަކ ެގ

 ކަމަށް  ލިބިދޭ  ކޯޓ ތަކަށް  އެ  ބެލ މަށް  މައްސަލަތައް  މަދަނީ

 . ލިބިެގންވެެއވެ އިޚްތިޞާޞް ބަޔާންކ ރާ

  މަރ ޙަލާަގއި   ފ ރަތަމަ  މައްސަލަތައް،   މަދަނީ  ބާވަތ ގެ   އަންނަނިވި )ށ(  

 . ކޯޓ ތަކަށެވެ އަންނަނިވި ހ ށަހަޅާނީ،

 ވަނަ   43  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދަޢ ވާތަކާއި،   މަދަނީ  ޢާންމ   (1)   

 ރިވިއ ެގ  ޖ ޑީޝަލް  ހ ށަހެޅޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ

 ާމއްދާގެ   ވަނަ  65  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  މައްސަލަތަކާިއ،

 ކޯޓަށް   ސިވިލް  މައްސަލަތަްއ،  މަދަނީ  ހ ށަހެޅޭ  ދަށ ން

  މެޖިސްޓްރޭޓް   ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް   ކަމ ގެ   ނ ވަތަ

 ؛ކޯޓަށް

  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ   143  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  (2)   
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 . ކޯޓަށް ސ ޕްރީމް ކޯޓަށާއި ހައި މައްސަލަތައް ހ ށަހެޅޭ

  ޚާއްޞަ  އިޖ ރާއަތާބެހޭ  މަދަނީ  އޮތ މަކ ން،  އެހެން(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  މަދަނީ  ކޯޓަކަށް   ވަކި  މަރ ޙަލާގައި  ފ ރަތަމަ  ޤާނޫނަކ ން

 ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި   އެ   ޙާލަތ ަގިއ،  ލިބިދޭ  އިޚްތިޞާޞް

 މާއްދާ  މި   ހ ށަހެޅ މަކަށް  މައްސަލަ  ކޯޓަކަށް  އެ  އ ސޫލ ން

 . ހ ރަހެއްނާޅައެވެ

 

  ސަރަޙައްދީ   ކޯޓ ތަކ ގެ 

 އިޚްތިޞާޞް 
 ސަރަޙައްދީ   ބެލ މ ގެ   ދަޢ ވާެއއް  މަދަނީ  އ ސޫލ ން،  ޢާންމ  )ހ(  .47

  ޢާންމ   ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  ކޯޓަކީ،  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

 .ކޯޓެވެ   ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ ތަން ދިރިއ ޅޭ ޮގތެްއގައި

 އ ފ ލާއިރ    ދަޢ ވާެއއް  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  އޭނާ   ނެތްނަަމ،  ތަނެއް  ދިރިއ ޅޭ  ޢާންމ ޮގތެއްގައި  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ

  ދާއިރާގެ   ޝަރ ޢީ  ނިސްބަތްވާ  ތަން  ދިރިއ ޅ ނ   ފަހ ން  އެންމެ

  ލިބިެގންވާ   އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަެއއް  އެ  ކޯޓަކީ  ކަމާބެހޭ

 . ބެލޭނެެއވެ ކަމ ަގއި ކޯޓ 

 ފަރާތް  ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ  އެއް  ދަޢ ާވލިބޭ  ަމއްސަލަެއއްަގއި  ވަކި )ނ(  

  ގ ޅިފައިވާ   ދަޢ ވާތައް  އ ފ ލޭ  މައްޗަށް  އެފަރާތްތަކ ެގ  އަދި  ތިބިނަމަ،

  އެކ ަގއި   ޝަރީޢަތްތައް  ދަޢ ވާތަކާގ ޅޭ  އެ  ބޮޑ ކަމ ން  މިންވަރ 

  ދަޢ ވާތަކެއް   ވަކިވަކި  ނިންމ މަކީ،  ޮގތެއް   އެއާމެދ   ހިންގައި،

 ލިބޭނެކަމެއް  ޙައްލެއް  އަަވސް  އެކަަމށް  ބަދަލ ަގއި  ކ ރ މ ެގ

  ޢާންމ ގޮތެއްަގއި   ފަރާތް  އެއް  ތެރެިއން  ޭއެގ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،

  ކޯޓ ަގއި   ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ  ޝަރ ޢީ  ނިސްބަތްވާ  ތަން  ދިރިއ ޅޭ

 . އ ފ ލިދާނެެއވެ ދަޢ ވާެއއް އެފަދަ

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި،   )ރ(  
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ދިރިއ ޅޭ   ޢާންމ ޮގތެއްަގއި  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  އ ފ ލާއިރ   ދަޢ ވާއެއް 

ދަޢ ާވ  ކޯޓ ަގއި  ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ  ޝަރ ޢީ  ނިސްބަތްވާ  ތަން 

ދަޢ ާވ އ ފ ލ މ ެގ   އޭނާއަށް  ކޯޓ ތަކ ަގއި  އަންނަނިވި  ބަދަލ ަގއި، 

 އ ފ ލިދާނެއެވެ. 

 ކޮންޓްރެކްޓ ގެ   އެ  މައްސަލަެއއްނަމަ،  ކޮންޓްރެކްޓާގ ޅޭ  (1)   

 ތަން  އަދާކ ރަންޖެހޭ  އިލްތިޒާމ ތައް  އަސާސީ   އެންމެ

 ؛ކޯޓ  ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ

  ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ  މައްސަލައެއްނަމަ،  ފައިސާާއގ ޅޭ  (2)   

 ފައިސާއެއް   ދައްކަންޖެހޭ  ނ ވަތަ  ދަރަންޏެއް  އަދާކ ރަންޖެހޭ

 ޝަރ ޢީ   އެހެން  އެއްބަސްވެފަިއވަނީ  ދެއްކ މަށް

  ތަނެއް   އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ތަނަކަށް  ހ ރި  ދާއިރާެއއްަގއި

 ؛ކޯޓ  ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ

 ބ ނެ  ކަމަށް  ޚިލާފ ވި  ާވޖިބަކާ  ނ ވަތަ  އިލްތިޒާމަކާ  މަދަނީ  (3)   

  ތަން   ހިނިގ  ހާދިސާ  ެގއްލ ންދެނިވި  ދަޢ ާވއެއްނަމަ،  ކ ރާ

 ؛ކޯޓ  ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ

 މ ދަލަކާގ ޅޭ   ނ އ ފ ލޭ  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ބިމާބެހޭ  (4)   

 ތަން   ހ ރި  މ ދަލެއް  ނ ވަތަ  ބިމެއް   އެ  މައްސަލަެއއްނަމަ،

 ؛ކޯޓ  ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ

  ކ ންފ ނިތަކާއި،   ބިނާވެފަިއވަނީ  އަސާސް   ދަޢ ވާއެްއެގ  (5)   

  ޝަޚްޞ ތަކ ގެ   ޤާނޫނީ  އެހެނިހެން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ،

 ތަންތަން   އެފަދަ  ނ ވަތަ  ގ ޅޭޮގތ ން  ބެލ މާ  ޞައްޙަކަން

 ނ ވަތަ  ގ ޅޭޮގތ ން  އ ވާލ މާ  ނ ވަތަ   ގ ޅޭޮގތ ން  ބާޠިލ ކ ރ މާ

 ެގ ނިންމ ންތަކ   ނިންމާ  ގ ނަވަންތަކ ން   އެތަންތަނ ެގ

  އެ   ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ގ ޅޭޮގތ ން  ބެލ މާ  ޞައްޙަކަން
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 ޝަޚްޞ   ޤާނޫނީ  ނ ވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ   ނ ވަތަ  ކ ންފ ނި،

  ދާއިރާގެ   ޝަރ ޢީ  ނިސްބަތްވާ  ތަން  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ؛ކޯޓ  ކަމާބެހޭ

  ޢާންމ    ބިނާވެފައިވަނީ  އަސާސް   ދަޢ ވާއެްއެގ  (6)   

  ޞައްޙަކަން   އެްއޗެްއެގ  ޮއންނަ  ލިޔެފައި   ރަޖިސްޓަރީއެްއަގއި 

 ރަޖިސްޓަރީެއއް  އެ  ކަަމށްވާނަމަ،  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަނޑައެޅ މާ

 ؛ކޯޓ  ކަމާބެހޭ ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ ތަން އޮންނަ

  ތަނަކަށް  ަވކި  ބިނާވެފަިއވަނީ  އަސާސް  ދަޢ ވާއެްއެގ  (7)   

  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  ތަނެއްަގއި  ވަކި  ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ

 ޙައްޤ ތައް  މ ދަލާގ ޅޭ  ފިކ ރީ  ހ ށަހަޅާފައިވާ

 ކަނޑައެޅ މާ  ޞައްޙަކަން  އޭގެ   ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި

 ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް   އެްއޗެއް  އެ   ކަމަށްވާނަމަ،  ގ ޅޭޮގތ ން

 ؛ކޯޓ  ކަމާބެހޭ ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ ތަން ހެޅިހ ށަ

 ޙ ކ ެމއް  އެ  ަމއްސަލަެއއްނަމަ،  ތަންފީޛ ކ ރ ާމގ ޅޭ  ޙ ކ މެއް  (8)   

 ޝަރ ޢީ   ނިސްބަތްވާ  ތަން  ކ ރަންޖެހޭ  ނ ވަތަ  ތަންފީޛ ކ ރި

 ؛ކޯޓ   ކަމާބެހޭ ދާއިރާެގ

  އެއްބަސްވ މަކާގ ޅޭ   ހޯދ މ ެގ  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  ވިއްކ މ ެގ  މ ދާ  (9)   

 މީހާ   ހޯދާ   ޚިދ މަތް   ނ ވަތަ  ަގންނަ  މ ދާ  މައްސަލަެއއްނަމަ،

 ޝަރ ޢީ  ނިސްބަތްވާ  ތަން  ދިރިއ ޅޭ   ޮގތެއްަގއި  ޢާންމ 

 ؛ކޯޓ   ކަމާބެހޭ ދާއިރާެގ

  ތެރޭަގއި   އިޚްތިޞާޞްެގ  ޓްރައިބިއ ނަލްގެ   ވަޒީފާއާބެހޭ  (10)   

 ދަޢ ވާެއއްނަމަ،  ެއއްބަސްވ މަކާގ ޅޭ  ވަޒީފާެގ  ނ ހިމެނޭ،

 ތަން   ދިރިއ ޅޭ  ޢާންމ ޮގތެްއގައި  ފަރާތް  ވަޒީފާއަދާކ ރާ

 ؛ކޯޓ  ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ
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 މަިއަގނޑ    ދަރަނިވެރިޔާެގ  ދަޢ ާވއެއްނަމަ،  އިފްލާސްކ ރ މ ެގ  (11)   

 ދާއިރާެގ  ޝަރ ޢީ  ހ ރި  ޤާއިމ ވެފައި   މަޞްލަޙަތ ތައް

 މަިއަގނޑ    ދަރަނިވެރިޔާެގ  ނ ވަތަ  ؛ކޯޓ   ކަމާބެހޭ

 ނެތްނަމަ،  ތަނެއް  ޤާއިމ ވެފައިވާ  މަޞްލަޙަތ ތައް

  އޭޖެންސީެއއް  ނ ވަތަ  ޮގތްޕެއް  ިވޔަފާރީެގ  ދަރަނިވެރިޔާގެ 

 ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ  ޝަރ ޢީ  ހ ރި  ތަނެއް  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ

 . ކޯޓ 

)ހ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(   ) ށ(،    އެހެންއޮތްނަމަވެސް، (  ރ)  އަދި(  ނ(، 

  ވެވޭ   ދެމެދ ގައި  ދެފަރާތެއްެގ  ހައިސިއްޔަތ ން  ވިޔަފާރިވެރިންެގ

  ޞައްޙަ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެއްބަސްވ ަމކީ،  ޤާނޫނީ

 އ ފެދޭ  ދަށ ން   އެއްބަސްވ މ ެގ  އެ  ޙާލަތ ަގިއ،   އެއްބަސްވ މަކަށްވާ

 އިޚްތިޞާޞް   ބެލ މ ެގ  ދަޢ ވާއެއް   އ ފ ލޭ  ގ ޅިެގން  އިޚްތިލާފަކާ

 ލިޔ މ ން،   ދެފަރާތ ން  އެ  ކަމ ގައި  ކޯޓަކަށް  ަވކި  ލިބިެގންވަނީ

 އެފަދަ  ޙާލަތ ަގިއ،   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢިބާރާތ ން  ސަރީހަ

  ކޯޓަކަށް   އެ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަެއއް  އެއްބަސްވ މަކާގ ޅޭ

 . ލިބިެގންެވއެވެ

 ގ ޅޭޮގތ ން   ެއއްބަސްވ މަކާ  ބޭނ މަށްޓަކައި،   ގެ (  ބ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

 ފަރާތް  ލިބިދޭ   އިޚްތިޞާޞް  ގ ޅިެގން  އިޚްތިލާފަކާ  އ ފެދޭ

 އެ  މާއްދާތަކަކީ،   ކަމާގ ޅޭ  ެއއްބަސްވ މ ެގ  އެ  ބަޔާންކ ރާ،

  ވަކި   އޮންނަ،   ަވކިން  މާއްދާތަކާ  އެހެން  އެއްބަސްވ މ ެގ

  އެހެންނަމަވެސް، .  ބެލޭނެއެވެ  ކަމ ަގއި   އެއްބަސްވ މެއް

  ގ ޅިެގން   އިޚްތިލާފަކާ  އ ފެދޭ  ގ ޅޭޮގތ ން   އެއްބަސްވ މަކާ

  އެއްބަސްވ މެްއގެ   އެފަދަ  ބަޔާންކ ރާ  ފަރާތް   ލިބިދޭ  އިޚްތިޞާޞް

  އެ   ސަބަބަކީ   ހަމައެކަނި  އ ފައްދާ  ސ ވާލ   ޞައްޙަކަމާމެދ 
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  ސ ވާލ    ޞައްޙަކަމާމެދ   ެއއްބަސްވ މ ެގ  ޤާނޫނީ  ވެފައިވާ  ދެފަރާތ ން

  ކޯޓެއްަގއި   އެ  ދަޢ ވާއެއް  އެފަދަ  ކަމ ަގއިވާނަމަ،  ންއްދ އ ފެ

 . ނ އ ފ ލޭނެއެވެ

  ދިރިއ ޅޭ   ޢާންމ ޮގތެއްގައި  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  އ ފ ލާއިރ   ދަޢ ވާއެއް )ކ(   

 އިޚްތިޞާޞް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ނެތްނަމަ،  އެނެގން  ތަން

  އެ   ފ ރިހަމަނ ވާނަމަ،  ޝަރ ޠ ތައް  އެހެން  ބަލާ  ކަނޑައެޅ މ ގައި

  ދިރިއ ޅޭ   ޢާންމ ޮގތެއްގައި  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  އ ފ ލާއިރ   ދަޢ ވާއެއް

  ދަޢ ވާ   އެ   ކޯޓ ަގއި   ކަމާބެހޭ  ދާއިރާގެ   ޝަރ ޢީ  ސްބަތްވާނި  ތަން

 . ލިބިެގންވެެއވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާކ ރާ އިޚްތިޔާރ  އ ފ ލ މ ެގ

  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   އ ސޫލ ން  ޢާންމ   ކޯޓަކަށް  ދާއިރާެއއްެގ  ޝަރ ޢީ  ވަކި )އ(   

  ފަނޑިޔާރަކ    ކޯޓ ެގ  އެ  ޮގތ ަގއި  ޚަޞްެމއްގެ   ދަޢ ވާއެްއެގ

 އެންމެ  ދާއިރާއާ  ޝަރ ޢީ  އެ  ހ ށަހަޅާނީ،  ދަޢ ވާއެއް  އެ  ހިމެނޭނަމަ،

 . ކޯޓަކަށެވެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާއެްއެގ ޝަރ ޢީ އޮތް  ކައިރީގައި

 

  ބަލާ   މައްސަލަ   މައ ޟޫޢީގޮތ ން 

  ފަރ ވާގެ   ވަގ ތީ   ކޯޓ ން 

 ބެލ ން   ފިޔަވަޅ ތައް 

  ބާރ ،   އަމ ރ ކ ރ މ ގެ   އެޅ މަށް  ފިޔަވަޅ ތައް  ފަރ ާވެގ  ވަގ ތީ  )ހ(  .48

  ލިބިެގންވާ   އިޚްތިޞާޞް  ނިންމ މ ެގ  މައ ޟޫޢީޮގތ ން   މައްސަލަެއއް

 ޝަރ ޢީ  ތަންފީޛ ކ ރެވޭ  ފިޔަވަޅެއް  އެ   ނ ވަތަ  ކޯޓަކަށް،  ކޮންމެ

 . ލިބިެގންެވއެވެ  ކޯޓަކަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާެގ

 ސަބަބ ން  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  ފަރ ވާެގ  ަވގ ތީ  އެޅޭ  ބިނާއެއްނެތި  ޤާނޫނީ )ށ(  

 ބެލ މ ގެ   މަްއސަލަތައް ހ ށަހެޅޭ އެދި ހޯދ މަށް ބަދަލ  ެގއްލ މ ެގ ލިބޭ

 ނިންމ މ ެގ  މައ ޟޫޢީޮގތ ން  މައްސަލައެއް  އެ  އިޚްތިޞާޞް،

  ފިޔަވަޅެއް   އެ  ނ ވަތަ  ކޯޓަކަށް،  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

  އެ   ނ ވަތަ  ކޯޓަކަށް،  ކަމާބެހޭ  ދާިއރާެގ  ރ ޢީޝަ  ތަންފީޛ ކ ރެވޭ

 ތަން  ދިރިއ ޅޭ  ޢާންމ ޮގތެއްަގއި  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  އ ފ ލާއިރ   ދަޢ ވާ
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 .ލިބިެގންެވެއވެ  ކޯޓަކަށް ކަމާބެހޭ  ދާއިރާެގ ޝަރ ޢީ ނިސްބަތްވާ

  ފަރ ާވގެ   ަވގ ތީ  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ށ)  އާއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ފިޔަަވޅ ތައްެވސް  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  ތެރޭަގިއ،   ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ

 . ހިމެނެއެވެ

 

  ކޯޓަށްވ ރެ   އެއް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 މައްސަލަތައް   ހ ށަހެޅޭ   ކޯޓަށް   ގިނަ 
  ހިމެނޭ  ޚަޞްމ ންތަކެއް  އެއް  މައްޗަށް،  އަސާސްެގ  ބިނާކ ރާ  ދަޢ ވާ )ހ(  .49

  ދެ   ތަފާތ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައްސަލަ  ިގނަ   މައްސަލައަށްވ ރެ  އެއް

 ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ނ)  މާއްދާެގ  މި  ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަކަށް

 ކޯޓ ން   ހ ށަހެޅ ނ    ފ ރަތަމަ  މައްސަލަ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް

 ބަލައި   ލިބިެގންޭވތޯ  ކޯޓަށް  އެ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ  އެ

 ހ ށަހެޅ ނ   ފަހ ން  މައްސަލަ  އެ  ކަނޑައަޅަންދެން،  އްޮގތެ  އެކަމާމެދ 

 މައްސަލަ  ހިނަގމ ންދާ  ކޯޓ ގައި  އެ  ިއސްނެގ މަށް   އަމިއްލަ  ކޯޓ ެގ

 . މެދ ކަނޑާލަންވާނެއެވެ ބެލ ން

  މެދ ެވރިވެެގން   ޙާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 މައްސަލަ   އެދިއްޖެނަމަ،  ކޯޓ ން  ފ ރަތަމަ  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ

 ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  ކޯޓަށް  އެ  ކޯޓަކ ން  އެހެން  ހ ށަހެޅިފައިވާ

 . އަންަގންވާނެެއވެ ކޯޓަށް ފ ރަތަމަ ލަސްނ ކޮށް ތާރީޚ 

  ަމއްސަލަ  ޙާލަތެއްަގއި،  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ލިބިެގންވާކަމަށް   އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓަށް  ހ ށަހެޅ ނ   ފ ރަތަމަ

  އެ   ކޯޓ ތަކ ން  އެހެން  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަ  ނިންމައިފިނަމަ،

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ ލިބިެގންނ ވާކަމަށް އިޚްތިޞާޞް ކޯޓ ތަކަށް

 ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ގައި(  ބ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  47  ޤާނޫނ ެގ  މި )ރ(  

  ބަޔާންކ ރާ   ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ(  9)  ގެ (  ހ)  ާމއްދާގެ   ވަނަ  56

  ލިބިދީފައިވާ   އިޚްތިޞާޞް   ޚާއްޞަ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މެްއެގ
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 ދަށ ން   ެއއްބަސްވ މ ެގ  އެ  ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ،  މައްސަލައެއް  ކޯޓަކަށް

  ކަމ ަގއި   ކޯޓަށް  އެ   ލިބިެގންވަނީ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ

 އެހެން   ހ ށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަ  ކަނޑައަޅަންދެން،   ކޯޓ ން  އެ

 ބެލ ން  މައްސަލަ   އެ  ކޯޓ ތަކ ން  ނ ވަތަ  ކޯޓަކ ން

 އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ   އެ  އަދި.  މެދ ކަނޑާލަންވާނެެއވެ

  މި  ކޯޓ ންކަަމށް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ެއއްބަސްވ މ ަގއި   ލިބިެގންވަނީ

  ހ ށަހެޅިފައިވާ   މައްސަލަ  އެ  ކަނޑައަޅަިއފިނަމަ،  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ

  އެ   އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ގެ   ަމއްސަލަ  އެ  ކޯޓ ތަކ ން،  ންއެހެ

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ  ލިބިެގންނ ވާކަމަށް ކޯޓ ތަކަށް

 

  ނިންމާފައިވާ   ގޮތެއް   މައ ޟޫޢާމެދ  
  ބެލ މ ގެ   މައްސަލަތައް 
  ބެލި   މައްސަލަ   އިޚްތިޞާޞް 

  ކޯޓަކަށް   އެހެން   ނ ވަތަ   ކޯޓަށް 
 ނ ލިބ ން   ފަހ ން 

 

 މައްސަލަ  އެ  ކޯޓަކ ން،  ލިބިފައިވާ  ިއޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލައެއް  ވަކި  .50

  ކޯޓަށް   އެ  މައ ޟޫޢ ގައި  އެ  ނިންމާފައިވާނަމަ،  ނިންމ މެއް  ނިހާއީ  ބަލައި،

 . ހ ށައެއްނޭޅޭނެެއވެ މައްސަލަ އެ އަލ ން  ކޯޓަކަށް އެހެން ނ ވަތަ

  އިޚްތިޞާޞް   ކޯޓެއްގެ   ޖިނާއީ 
 މައްސަލަތައް   ހިނގާ 

  ހ ށަހެޅިފައިވާ   ކޯޓަކަށް  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ  2  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .51

 އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ގެ   ަމްއސަލަތައް  ޖިނާއީ  މައްސަލައަކީ 

  އެ   ކަމަށްވާނަމަ،  މައްސަލައެއް   ބަލަންޖެހޭ  ކޯޓަކ ން  ލިބިެގންވާ

.  ކ ރިއަށްެގންޮގސްެގންނ ވާނެެއވެ  މަްއސަލަ  އެ  ކޯޓ ގައި  ފ ރަތަމަ

  އެ   ހ އްޓާލައި،  ކ ރިއަށްެގންދިޔ ން  ަމއްސަލަ  އެ  ކޯޓ ަގއި   އެ  އަދި

 . އަންަގންވާނެެއވެ ހ ށަހެޅ މަށް ކޯޓަށް ޖިނާއީ ކަމާބެހޭ މައްސަލަ

  މަްއސަލައަކާ   ޖިނާއީ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ޖިނާއީ  އެފަދަ   ނ ވަތަ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ގ ޅ ންހ ރި

 މައްސަލަތައް  އިލްތިޒާމަކާގ ޅޭ  މަދަނީ  އ ފެދޭ  މައްސަލައަކ ން

 ކަމާބެހޭ  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ެގ  އިޖ ރާއަތ ެގ  ޖިނާއީ  ބެލ މަށް
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 ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  ޖިނާއީ  ދަށ ން   ޤާނޫނެއްެގ  ޖިނާއީ

  މި  އިޚްތިޔާރަކަށް،  ލިބިދޭ  ކޯޓަކަށް  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

 . ނ ކ ރާނެއެވެ އަސަރެއް ސަބަބ ން ކަމެްއގެ   ެއއްވެސް ޤާނޫނ ަގިއވާ

 

  ވާޤިޢާތަކާ   ބިނާެވފައިވާ  މަްއޗަށް  އެ  ދަޢ ވާެއއް  ހ ށަހެޅިފަިއވާ  ކޯޓަކަށް  .52 ދަޢ ވާ   ރައްދ  

 ދަޢ ވާ  ހ ށަހެޅ ނ   ފ ރަތަމަ  ދަޢ ވާެއއްަގއި،  ރައްދ   ކ ރާ  ގ ޅިެގން

 މަްއސަލަ   އެ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި  މި  ކޯޓަކީ  ހިނަގމ ންދާ

 ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  ކަމަށްވާނަމަ،  ކޯޓ   ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ

 ެއއްެވސް   އަދި.  ހ ށަހެޅިދާނެެއވެ  ދަޢ ވާއެއް  ރަްއދ   ކޯޓ ަގއި  އެ  ހަމަ  މައްޗަށް

  ނ ވަތަ   ނަމަވެސް  ބާޠިލ ކ ރެވ ނ   ދަޢ ވާ  ހ ށަހެޅ ނ   ފ ރަތަމަ  ސަބަބަކާހ ރެ

  ކޯޓ ަގއި   އެ  ދަޢ ވާ  ރައްދ   ކ ރެވޭ  އެފަދައިން  ެގންދިޔަނަމަވެސް،  އަނބ ރާ

 . ލިބިެގންެވެއވެ ކޯޓަށް އެ އިޚްތިޞާޞް،  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ެގ

 

  ހ ށަހަޅާ   ފަރާތަކ ން   ތިންވަނަ 
 ދަޢ ވާ 

  ކޯޓަކަށް   ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލައެއް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  .53

  ވާޤިޢާތަކާ   ބިނާވެފައިވާ  އެމައްޗަށް  ދަޢ ވާ  އެ  ހ ށަހެޅިފަިއވަނިކޮށް،   ދަޢ ވާއެއް

  ތިންަވނަ   އެ   ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  ދަޢ ވާެއއް  ފަރާތަކ ން  ތިންވަނަ  ގ ޅޭޮގތ ން

  ހ ށަހެޅ ނ    މައްސަލަ  ފ ރަތަމަ  ބަލާނީ  ދަޢ ވާވެސް  ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން

 ފަރާތ ން  ތިންވަނަ  އެ  އެފަދައިން  އެީއ،  އެހެންނަމަވެސް، .  ކޯޓ ންނެވެ

  ފ ރަތަމަ   އެ  ލިބިދެވޭނީ،  ކޯޓަށް  އެ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  ދަޢ ވާއެއް  ހ ށަހަޅާ

 ޙަޤީޤީ  ބެލ މ ެގ  ދަޢ ވާ   އެ  ސަބަބަކީ،  ހަމައެކަނި  އ ފ ލި  ކޯޓ ަގއި  އެ  ދަޢ ވާ

 އެ  ހިމެނޭޮގތ ން  ފަރާތް  ތިންވަނަ  އެ  ކޯޓަކ ން  ބިެގންވާލި  އިޚްތިޞާޞް

 . ެއކަންޏެވެ ޙާލަތ ަގއި ކަމ ގައިނ ވާ ހ އްޓ ވ މަށް ބެލ ން މައްސަލަ
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  މި   ަމއްސަލަެއއް،  ހިނާގ  މައްޗަށް  އެ   ެއއްބަސްވ ެމއް  ެގއާބިޓްރޭޝަނ   .54 އެއްބަސްވ ންތައް   ގެ އާބިޓްރޭޝަނ  

 ބެލ މ ެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި   ވަނަ  2  ޤާނޫނ ެގ

 މައްސަލައަކާމެދ    އެފަދަ   ހ ށަހެޅިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަކަށް  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ޤާނޫނ ަގއި   ެގާއބިޓްރޭޝަނ   ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ކޯޓ ން

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ

 

   ޙާލަތެއްގައި   އޮވެދާނެ  ލިބިދީފައި   އިޚްތިޞާޞް   ކޯޓަކަށް   ޤައ މެއްގެ   އެހެން  -  ބައި   ދެވަނަ 
 ދަޢ ވާތައް   އ ފ ލިދާނެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 
  ތަނަކީ   ދިރިއ ޅޭ   ގޮތެއްގައި   ޢާންމ  

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ދިވެހިރާއްޖެނަމަ 
 ދަޢ ވާކ ރެވ ން   ކޯޓ ތަކ ގައި 

 ތަނަކީ  ދިރިއ ޅޭ  ޮގތެއްގައި  ޢާންމ   ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  އ ފ ލޭއިރ   ދަޢ ވާއެއް  .55

  ފަރާތެއް   ނިސްބަތްވާ  ޤައ މަކަށް  ކޮންމެ  އެފަރާތަކީ  ކަމަށްވާނަމަ،  ދިވެހިރާއްޖެ

 ދަޢ ވާ  ދެކޮޅަށް  އެފަރާތަކާ  ކޯޓ ތަކ ގައި  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް،

 . އ ފ ލިދާނެއެވެ

 

  ތަނަކީ   ދިރިއ ޅޭ   ގޮތެއްގައި   ޢާންމ  
  ކަމ ގައިނ ވިނަމަވެސް   ދިވެހިރާއްޖެ 

  އ ފ ލޭނެ   ދަޢ ވާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 ޙާލަތްތައް 

  ދިރިއ ޅޭ   ޢާންމ ޮގތެއްގައި  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  އ ފ ލޭއިރ   ދަޢ ވާއެއް )ހ(  .56

 ައންނަނިވި   ނ ވިނަަމވެސް،  ކަމ ގައި  ދިވެހިރާއްޖެ  ތަނަކީ

 ބެލ މ ގެ   މަްއސަލަެއއް  އެ  ކޯޓ ތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙާލަތްތަކ ގައި

 . ލިބިެގންވެެއވެ އިޚްތިޞާޞް

 ކޮންޓްރެކްޓ ެގ  އެ  މައްސަލަތަކ ަގއި،  ކޮންޓްރެކްޓާގ ޅޭ  (1)   

 އަދާކ ރަންޖެހެނީ  އިލްތިޒާމ ތައް  އަސާސީ  އެންމެ

 ؛ކަމަށްވ ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ކަމަށް  ޚިލާފ ވި  ވާޖިބަކާ  ނ ވަތަ   އިލްތިޒާމަކާ  މަދަނީ  (2)   

 ހާދިސާ  ެގއްލ ންދެނިވި  އެ  މައްސަލަެއްއަގިއ،   ދަޢ ވާކ ރާ

  ހިނގ މަށް  ޢަމަލ   އެ  ނ ވަތަ  ތަނަކީ  ހިނިގ  ޢަމަލ   ނ ވަތަ
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 ؛ކަމަށްވ ން  ދިވެހިރާއްޖެ ތަނަކީ ވ ޖޫދ ވި ޙާލަތް މެދ ވެރިވި

  ދަޢ ވާލިބޭ   މައްސަލައަކީ،  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  (3)   

  ޤަބޫލ ކޮށްފައިވާ  ިއޚްތިޞާޞް  ކޯޓެއްެގ  އެ  ފަރާތ ން

  އިޚްތިޞާޞް   ބެލ މ ެގ  މައްސަލައެއް  އެ  މައްސަލަެއއްނަމަ،

 ދަޢ ވާލިބޭ   އެހެންނަމަވެސް،.  ލިބިެގންެވއެވެ   ކޯޓަކަށް  އެ

 ކޯޓ ގެ   ނީ،ޙާޟިރ ވަ  ކޯޓަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަރާތ ން

 މި  ކަމަށްވާނަމަ،  އ ފެއްދ މަށް  ސ ވާލ   އިޚްތިޞާޞްއާމެދ 

 އޭނާ   އިޚްތިޞާޞް   ކޯޓ ގެ   އެ   ބޭނ މަށްޓަކައި  މާއްދާެގ

 . ބަލައިެގންނ ވާނެެއވެ ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރީ

 މ ދަލެއްެގ  ނ އ ފ ލޭ  ބިނާެވފައިވަނީ  އަސާސް  ދަޢ ވާއެްއެގ  (4)   

 މ ދަލެއްެގ  ނ އ ފ ލޭ  ނ ވަތަ  މައްސަލަެއއް   މިލްކ ވެރިކަމާގ ޅޭ

 ބެލ މަށް  މައްސަލައެއް  ޙައްޤަކާގ ޅޭ   އޮތް  މައްޗަށް

 ހ ރީ   މ ދަލެއް  ނ އ ފ ލޭ  ނ ވަތަ  އޮތީ  ބިމެއް  އެ  ކަމަށްވެފަިއ،

 ؛ކަމަށްވ ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

  ކ ންފ ނިތަކާއި،   ބިނާވެފަިއވަނީ  އަސާސް   ދަޢ ވާއެްއެގ  (5)   

  ޝަޚްޞ ތަކ ގެ   ޤާނޫނީ  އެހެނިހެން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ،

 ތަންތަން   އެފަދަ  ނ ވަތަ  ގ ޅޭޮގތ ން  ބެލ މާ  ޞައްޙަކަން

 ނ ވަތަ  ގ ޅޭޮގތ ން  އ ވާލ މާ  ނ ވަތަ   ގ ޅޭޮގތ ން  ބާޠިލ ކ ރ މާ

 ެގ ނިންމ ންތަކ   ނިންމާ  ގ ނަވަންތަކ ން   އެތަންތަނ ެގ

  އެ   ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ގ ޅޭޮގތ ން  ބެލ މާ  ޞައްޙަކަން

 ޝަޚްޞ ،   ޤާނޫނީ  ނ ވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ   ނ ވަތަ  ކ ންފ ނި،

 ޤާއިމ ކޮށްފައިވަނީ   ނ ވަތަ  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ

 ؛ކަމަށްވ ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

  ޢާންމ    ބިނާވެފައިވަނީ  އަސާސް   ދަޢ ވާއެްއެގ  (6)   
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  ޞައްޙަކަން   އެްއޗެްއެގ  ޮއންނަ  ލިޔެފައި   ރަޖިސްޓަރީއެްއަގއި 

 އޮތީ،   ރަޖިސްޓަރީއެއް  އެ  ކަމަށްވެފައި،   ކަނޑައެޅ މަށް

 ؛ކަމަށްވ ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

  ތަނަކަށް  ަވކި  ބިނާވެފަިއވަނީ  އަސާސް  ދަޢ ވާއެްއެގ  (7)   

  ރަޖިސްޓަރީކ ރ މަށް  ތަނެއްަގއި  ވަކި  ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ

 ޙައްޤ ތައް  މ ދަލާގ ޅޭ  ފިކ ރީ  ހ ށަހަޅާފައިވާ

 ކަނޑައެޅ މާ  ޞައްޙަކަން  އޭގެ   ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި

  ެއްއޗެއް   އެ  ނ ވަތަ  އެްއޗެއް  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ގ ޅޭޮގތ ން

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  ސްޓަރީކ ރ މަށްރަޖި

 ؛ކަމަށްވ ން

 އެީއ،  މައްސަލަެއއްނަމަ،  ތަންފީޛ ކ ރ ާމގ ޅޭ   ޙ ކ މެއް  (8)   

 ؛ކަމަށްވ ން ޙ ކ މެއް ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

  ދެމެދ ަގއި  ދެފަރާތެއްެގ  ހައިސިްއޔަތ ން  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  (9)   

 ޤާނޫނ ތަކ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ެއއްބަސްވ މަކީ،   ޤާނޫނީ  ވެވޭ 

 ބާޠިލ   ނ ވަތަ  ޞައްޙަނޫން   ދަށ ން

  އ ފެދޭ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މ ގެ   އެ   އެއްބަސްވ މަކަށްނ ވާނަމަ،

 ބެލ މ ގެ   ދަޢ ވާެއއް  އ ފ ލޭ  ގ ޅިެގން  އިޚްތިލާފަކާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހަމައެކަނި  ލިބިެގންވަނީ  ޞާޞްއިޚްތި

  އެ   ކަމ ަގއި  ކޯޓަކަށް  ަވކި  ރާއްޖޭެގދިވެހި  ނ ވަތަ  ކޯޓ ތަކަށް

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޢިބާރާތ ން  ސަރީހަ  ލިޔ މ ން،  ދެފަރާތ ން

  މައްސަލަެއއް  ެއއްބަސްވ މަކާގ ޅޭ  އެފަދަ  ޙާލަތ ގައި،

 ކޯޓ ތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ

 އ ފެދޭ   ގ ޅޭޮގތ ން  ެއއްބަސްވ މަކާ.  ލިބިެގންެވއެވެ

 ފަރާތް  ލިބިދޭ  އިޚްތިޞާޞް  ގ ޅިެގން  އިޚްތިލާފަކާ
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 އެ   މާއްދާތަކަކީ،  ކަމާގ ޅޭ  ެއއްބަސްވ މ ެގ  އެ  ބަޔާންކ ރާ،

 ަވކި  އޮންނަ،  ަވކިން  މާއްދާތަކާ  އެހެން  އެއްބަސްވ މ ގެ 

،  އެހެންނަމަވެސް.  ބެލޭނެއެވެ  ކަމ ަގއި  އެއްބަސްވ މެއް

 ޅިެގންގ   އިޚްތިލާފަކާ  އ ފެދޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  އެއްބަސްވ މަކާ

 އެފަދަ  ބަޔާންކ ރާ  ފަރާތް  ލިބިދޭ  އިޚްތިޞާޞް

 އ ފައްދާ  ސ ވާލ   ޞައްޙަކަމާމެދ   އެއްބަސްވ މެްއެގ

 ޤާނޫނީ  ވެފައިވާ   ދެފަރާތ ން  އެ  ސަބަބަކީ  ހަމައެކަނި

 އ ފެއްދ ން  ސ ވާލ   ޞައްޙަކަމާމެދ   އެއްބަސްވ މ ެގ

 . ނ އ ފ ލޭނެެއވެ ދަޢ ވާެއއް އެފަދަ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،

 އެއްބަސްވ މެއް   ހޯދ މ ެގ  ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ   ވިއްކ މ ެގ  މ ދާ  (10)   

 ެއއްފާރިިވޔަ  އަމާޒ ކޮށްެގން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ވެފަިއވަނީ

  އެކ ަގއި   ފަރާތަކާ  ކ ރާ  މަސައްކަތެއް  ފަންނީ  ނ ވަތަ

  ގ ޅ ންހ ރި  މަސައްކަތާ  އެ  އެއްބަސްވ ަމކީ  އެ  ކަމަށްވެފަިއ،

  ސްވ މ ެގެއއްބަ  އެ  ކަމަށްވާނަަމ،  އެއްބަސްވ މެއް

  ޮގތެްއަގއި   ޢާންމ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރެއިން  ބައިވެރިންެގ

  އެ  ފަރާތ ން،  ލިބިަގންނަ  ޚިދ ަމތް  ނ ވަތަ  މ ދާ  ދިރިއ ޅޭ،

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަްއޗަށް  ބަިއެވރިޔާެގ  އަނެއް  އެއްބަސްވ މ ެގ

  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އ ފ ލައިފިނަމަ،  ދަޢ ާވއެއް  ކޯޓެްއަގއި 

 އިޚްތިޞާޞް   ބެލ މ ެގ  މަްއސަލަެއއް  އެ  ކޯޓ ތަކަށް

 . ލިބިެގންެވއެވެ

  އެ   ދަޢ ވާއެއްނަމަ،  އެއްބަސްވ މަކާގ ޅޭ   ވަޒީފާެގ  (11)   

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ތެރެއިން  ބަިއވެރިންގެ   އެއްބަސްވ މ ެގ

 ވަޒީފާެގ  އެ  މ ވައްޒަފ ،  މަސައްކަތްކ ރާ  ޢާންމ ޮގތެއްަގއި

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަްއޗަށް  ބަިއެވރިޔާެގ  އަނެއް  އެއްބަސްވ މ ެގ
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  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އ ފ ލައިފިނަމަ،  ދަޢ ާވއެއް  ކޯޓެްއަގއި 

 އިޚްތިޞާޞް   ބެލ މ ެގ  މަްއސަލަެއއް  އެ  ކޯޓ ތަކަށް

 . ލިބިެގންެވއެވެ

  މައިަގނޑ   ދަރަނިވެރިޔާެގ  ދަޢ ާވއެްއަގިއ،  އިފްލާސްކ ރ މ ެގ  (12)   

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހ ރީ  ޤާއިމ ވެފައި   މަޞްލަޙަތ ތައް

  މައްސަލައެއް   އެ  ކޯޓ ތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށްވާނަމަ،

 އެފަދަ  ނ ވަތަ.  ލިބިެގންެވއެވެ   އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ

  ރަނިވެރިޔާގެ ދަ  ހިމެނޭ  ަމއްސަލަެއްއަގއި   އިފްލާސްކ ރ މ ެގ

  ނ ވަތަ  އޭޖެންސީއެއް  ނ ަވތަ  ޮގތްޕެއް،  ވިޔަފާރީެގ

 އަދި   ހ ރިނަމަ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތަނެއް  އެހެންވެސް

 ބިނާވެފައިަވނީ  ދަޢ ވާއެއް  އެފަދަ  އިފްލާސްކ ރ މ ެގ

 މ ދަލ ގެ   ދަރަނިވެރިޔާެގ  ހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހަމައެކަނި

  ބެލ މ ގެ   މައްސަލައެއް  އެ   ކަމަށްވާނަމަ،  މައްޗަށް

  ކޯޓ ތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެވސް  އިޚްތިޞާޞް

 . ލިބިެގންެވއެވެ

ބަޔާންކ ރާ   )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ަމއްޗަށް  މަްއސަލަެއއްެގ  ވަކި 

ހިމެނޭ   ަމއްސަލަިއަގިއ  އެ  ޙާލަތްތަކ ަގިއވެސް،  ނ ހިނާގ  ކަންކަން 

ކަމަށްވެފައި،   ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ޚަޞްމ ންނަކީ  އެންމެހައި 

ކ ރ މަކީ އިންޞާފ    ެއޮގތަށް  ެއކަން  ޮގތ ން  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ 

ބެލ މ ެގ  ަމއްސަލަެއއް  އެ  ކަމ ަގއިާވނަމަ،  އެދެިވެގންާވކަމެއް 

 އިޚްތިޞާޞް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓ ތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

މައްސަލައެްއ   )ނ(   ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓެއްަގއި ބެލ މަކީ، އިންޞާފ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން 

ކ ރ މަށް އެދެިވެގންވާކަމެްއކަމަށް ކަނޑަެއޅ މ ަގއި، އެ މަްއސަލަެއްއ  
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ކަންކަމަށް  އެންމެހައި  މައްސަލަާއގ ޅޭ  އެ  ކޯޓަކ ން  ހ ށަހެޅިފައިވާ 

ކަންކަން ރި އަންނަނިވި  ތެރޭަގއި  އޭެގ  ޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ހިމެނެއެވެ. 

 ؛ހެކި ނ ވަތަ މ ދާ ހ ރި ތަން  (1)   

މަނާކ ރާ    (2)    ހިންގ ން  ކޯޓެްއަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައްސަލަ  އެ 

 ؛ޙާލަތެއް ވ ޖޫދ ވެފައިާވކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން

އެންމެ    (3)    ހ ށަހަޅަން  މައްސަލަެއއް  އެހެން އެ  އެކަށީެގންވަނީ 

 ؛ޤައ މެްއެގ ކޯޓަކަށްކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން

ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން އެދޭ ފަރ ވާ އެހެން ޤައ ެމއްެގ ކޯޓަކ ން   (4)   

ނ ވަތަ   ނަގައިދެވިދާނެކަން  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ 

 ؛ނޫންކަން

ކޯޓެްއަގއި   (5)    ޤައ މެއްެގ  ެއހެން  ނ ވަތަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ލިބޭނެ  ޚަރަދާއި  ހިނާގނެ  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ަގއި  މައްސަލަ 

 ؛ފަސޭހަ

ޤައ މެްއަގއި    (6)    އެހެން  ޙ ކ މެއް  ކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ތަންފީޛ ކ ރ މާއި، އެހެން ޤައ މެއްެގ ކޯޓަކ ން ކ ރާ ޙ ކ ެމއް 

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް މިންވަރ . 

ކޯޓަކަށް  )ރ(   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  ދަޢ ވާއެްއ 

ދަށ ން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ނޫންކަން  ނ ވަތަ  ލިބިެގންވާކަން 

ހ ށަހެޅޭތާ   ދަޢ ވާ  އެ  މަސްދ ވަހ ެގ    1ކަނޑައެޅ މ ަގިއ،  )އެކެއް( 

 އެކަމާމެދ  ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ. ، ތެރޭަގއި 

 

  ފިޔަވަޅ ތައް   ފަރ ވާގެ   ވަގ ތީ 
 އެދ ން   ދިނ މަށް އަޅައި 

އެހެން   .57 ލިބިެގންވަނީ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައ ޟޫޢީޮގތ ން  ދަޢ ވާއެްއ 

ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމަށްީވނަމަވެސް،  ކޯޓަކަށް  ޤައ މެްއެގ 
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ގ ޅޭޮގތ ން  ދަޢ ވާައކާ  އެ  ފިޔަަވޅެއް  ފަރ ވާެގ  ވަގ ތީ  އެދެވިދާނެ  ހޯދ މަށް 

ހިމެ މަޞްލަޙަތ   މައްސަލައިަގއި  އެދި  ފަރާތްތަކަށް އަޅައިދިނ މަށް  ނޭ 

ަވގ ތީ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މި  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކޯޓަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ފިޔަވަޅ ތައްެވސް  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  ތެރޭަގިއ،  ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ  ފަރ ވާެގ 

 ހިމެނެއެވެ. 

 

  ކޯޓަކަށް   ޤައ މެއްގެ   އެހެން 
  މައްސަލަ   ހ ށަހެޅިފައިވާ 
 ން ހ ށަހެޅ    ކޯޓަކަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .58 ލިބިދޭ   56މި  އިޚްތިޞާޞް  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

އެ   ހަމަ  ހ ށަހެޅ ނ އިރ ،  ކޯޓަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައްސަލަެއއް 

ދަޢ ވާ ބިނާކޮށްފަިއވާ އަސާސްެގ މަްއޗަށް އެ ޚަޞްމ ންެގ މެދ ަގިއ  

ކޯޓެއްަގިއ   ޤައ މެްއެގ  ބޭރ   މައްސަލަެއއް  އެހެން  ހިނާގ 

ހ ށަހެޅ މެއް  އެފަދަ  ޚަޞްމަކ   މައްސަލަިއެގ  ހިނަގމ ންދާނަމަ، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  އަންނަނިިވ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، 

ހިނަގމ ންދާ މައްސަލަ ހިންގ ން ހ އްޓާލ މަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަށް 

 ނިންމިދާނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙ ކ މަކީ  ކ ރާ  ކޯޓ ން  ޤައ މ ެގ  ބޭރ   (1)   

 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ނ ވަތަ/އަދި  ޤަބޫލ ކ ރާނެ  ކޯޓ ތަކ ން

 އަދި  ؛ބެލެވ ން ާވނެކަމަށް  ޙ ކ މަކަށް ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ

 ހިންގ ން  މައްސަލަ  ހިނަގމ ންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (2)   

 ކޮންމެހެން   ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި  އިންޞާފ   ހ އްޓާލ މަކީ،

 ކޯޓަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމެއްކަމަށް   ކ ރަންޖެހޭ

 . ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

  ަގއި (  ހ)   މާއްދާެގ  މި  މެދ ެވރިވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތްތައް  އަންނަނިވި )ށ(  

  ކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މައްސަލައެއް  ބަޔާންކ ރާފަދަ

 . ކ ރިއަށްެގންދެވިދާނެެއވެ
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  ހިންގ ން  މައްސަލަ  ހިނަގމ ންދާ  ކޯޓ ަގއި  ޤައ މ ެގ  ބޭރ   (1)   

 ؛ެގންދިޔ ން އަނބ ރާ ދަޢ ވާ ނ ވަތަ ހ އްޓާލ ން

  އެކަށީެގންވާ  މައްސަލަ  ހިނަގމ ންދާ  ކޯޓ ަގއި   ޤައ މ ގެ   ބޭރ   (2)   

  ކޯޓަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނިމިދާނެކަމަށް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެއްގެ 

 ނ ވަތަ ؛ނ ފެނ ން

  އިންޞާފ   ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަކީ،  މައްސަލަ  (3)   

 ކަމެއްކަމަށް   ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި 

 . ޤަބޫލ ކ ރެވ ން ކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

 ކޯޓ ން  އެ   މައްސަލަ  ބަލަމ ންދިޔަ  ކޯޓަކ ން  ޤައ މެއްެގ  ބޭރ  )ނ(  

 ނ ވަތަ/ އަދި  ޤަބޫލ ކ ރާނެ  ކޯޓ ތަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނިންމައި،

 ކޮށްފިނަމަ،  ޙ ކ މެއް  ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ކޯޓ ން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މައްސަލަ  ހިނަގމ ންދާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 . ބާޠިލ ކ ރަންވާނެެއވެ

 

 ބާބ    ފަސްވަނަ
 މ އްދަތ ތައް   ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ 

 

  މ އްދަތ ތަކަށް   ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ 
 ލާޒިމ ވ ން   ޢަމަލ ކ ރަން 

 އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން   ޤާނޫނ ގައި  މި  ނ ވަތަ   ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން )ހ(  .59

  ދަޢ ވާެއއް   މަދަނީ  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ   ޮގތަކަށް

 އެފަދަ   މ އްދަތ ތައް،   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބ ަގއި   މި  އ ފ ލަންވާނެކަމަށް

  އެ   މ އްދަތ ގައި  އެ  އަދި.  ހިނާގނެއެވެ  މައްޗަށް   ދަޢ ވާެއއްގެ   ކޮންމެ

  އެ   ތާރީޚެްއަގއި  ފަހ ެގ  އޭެގ  އ ފ ލާފައިނ ވާނަަމ،  ދަޢ ވާއެއް

 . ނ އ ފ ލޭނެެއވެ ދަޢ ވާއެއް

  ޤާނޫނަށް  މި  ފަށާނީ،  ހިނަގން  މ އްދަތ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ގައި  މި )ށ(  
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 . ފެށިެގންނެވެ ތާރީޚ ން ފަށާ ޢަމަލ ކ ރަން

  ދ ވަސްތައް   ބަންދ   ގ ނާނީ،   މ ްއދަތ ތައް  ބަޔާންކ ރާ   ބާބ ަގއި   މި )ނ(  

 .ޮގތ ންނެވެ ނ ހިމެނޭ

 

  ހ ށަހެޅ މަށް   ދަޢ ވާ 
 މ އްދަތ    ޢާންމ    ކަނޑައަޅާފައިވާ 

މި ޤާނޫނ ަގއި އަދި އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ    .60

ހިނދަކ ، މަދަނީ ދަޢ ވާއެއް ހ ށަހެޅޭނީ، އެ ދަޢ ވާ ބިނާކ ރި ސަބަބ  ނ ވަތަ 

ފެށިެގން  ދަޢ ވާ   ތާރީޚ ން  މެދ ވެރިވި  ޚ ޞޫމާތް  ބިނާާވ   6އެމަްއޗަށް 

 )ހައެއް( އަހަރ ދ ވަސް ފާއިތ ެވފައިނ ވާނަމަެއވެ. 

 

އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކ ރ މާގ ޅޭ ދަޢ ވާތައް ހިމެނޭޮގތ ން،    .61 މައްސަލަތައް   ވަޒީފާއާބެހޭ 

އެންމެހައި   ފެށިެގން ވަޒީފާއާގ ޅޭ  ތާރީޚ ން  ަވކިކ ރި  ަވޒީފާއިން  ދަޢ ާވތައް، 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  އ ފަންވި  ޙައްޤ   ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ  )ތިނެއް(    3ނ ވަތަ 

 މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

 

  މިލްކ ވެރިކަމާބެހޭ   މ ދަލ ގެ 
 މައްސަލަތައް 

މިލްކ ވެރިކަން   )ހ(  .62 މ ދަލެއްެގ  މ ދަލެއް އ ފ ލޭ  އެ  ބަދަލ ކ ރ މަށްފަހ ، 

މިލްކ ވެރިކަން   މ ދަލ ެގ  އެ  ކ ރިން،  ޙަވާލ ކ ރ މ ެގ  އެފަރާތަކާ 

އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލ ކ ރާ ޙާލަތ ގައި، އެ މ ދަލ ެގ މިލްކ ވެރިކަން  

މިލްކ ވެރިކަން   މ ދަލ ެގ  އެ  ފަރާތަށް  ބަދަލ ކ ރެވ ނ   ފަހ ން 

ހ ށަހަޅަން ދަޢ ވާއެްއ  މ ދަލ ެގ ބަދަލ ކ ރ މާބެހޭ  ެއ  ވާނީ، 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ބަދަލ ކ ރެވ ނ   ފ ރަތަމަ    6މިލްކ ވެރިކަން 

 )ހައެއް( އަހަރ ދ ވަސްވ މ ެގ ކ ރިންނެވެ.

އ ފ ލ މ ެގ  )ށ(   ދަޢ ވާ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މ އްދަތ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގިއ  އެ  ފަރާތަކ ން،  ލިބިފަިއވާ  ޙައްޤ  

އެ  ސަބަބ ން  އ ފ ލާފައިނ ވ މ ެގ  ދަޢ ވާ  އެ  ކ ރިން  ހަމަވ މ ެގ 
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ެއ   ބަދަލ ވެފައިނ ވާނަމަ،  ެއފަރާތަށް  މިލްކ ވެރިކަން  މ ދަލ ެގ 

 ލްކ ވެރިކަމަށް އޮތް އެފަރާތ ެގ ޙައްޤ  ެގއްލިެގންދާނެއެވެ. މ ދަލ ެގ މި

ވަަގށް   )ނ(   މ ދަލެްއ  ަވކި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ދަޢ ވާައކާ   ކ ރާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ަވއްކަމާ  އެ  ސަބަބ ން  ނެގ މ ެގ 

މ އްދަތ ތަކެްއ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން 

އޮތް  މަްއޗަށް  މ ދަލ ެގ  އެ  އެހެންނަމަެވސް،  ނ ހިނާގނެއެވެ. 

ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  މިލްކ ވެރިކަން  އެފަރާތ ެގ 

ެގއްލިފައިވާނަމަ، އަދި އޭނާއަށް އެފަދައިން އެ މ ދަލ ެގ  ޙާލަތ ަގއި 

މިލްކ ވެރިކަން ެގއްލ ނީ ެއ ަވއްކަންކ ރ މ ެގ ކ ރިން ކަމ ަގިއވާނަމަ،  

 މާ ގ ޅިެގން ކ ރެވޭ ދަޢ ވާެއއް ނ ކ ރެވޭނެއެެވ. އެ ަވއްކަ

 

  ލިބޭ   ސަބަބ ން   އަބ ރާބެހ މ ގެ 
  ދަޢ ވާ   ބަދަލ ހޯދ މ ގެ   ގެއްލ މ ގެ 
 މ އްދަތ    ހ ށަހެޅ މ ގެ 

ދަޢ ވާެއްއ    .63 ހޯދ މ ެގ  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ލިބޭ  ސަބަބ ން  އަބ ރާބެހ މ ެގ 

ސަބަބ  ވ ޖޫދ ވި ތާރީޚ ން    އ ފ ލަންވާނީ، އެ ދަޢ ާވކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  އ ފަންވި

 )އެކެއް( އަހަރ ދ ވަސް ހަމަވ މ ެގ ކ ރިންނެވެ.  1ފެށިެގން 

 

  ދަޢ ވާ   ރިވިއ ގެ   ޖ ޑީޝަލް 
 މ އްދަތ    ހ ށަހެޅ މ ގެ 

ޖ ޑީޝަލް ރިިވއ ެގ ދަޢ ާވއެްއ ހ ށަހެޅޭނީ، ެއ ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ ޙައްޤ    )ހ(  .64

ިގނަވެެގން    އ ފަންވި ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ވ ޖޫދ ވި    3ސަބަބ  

 )ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގެއވެ. 

  އ ފަންވި   ޙައްޤ   ދަޢ ާވކ ރ މ ެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ެއމައްޗަށް   ދަޢ ވާ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ތާރީޚ   ވ ޖޫދ ވި  ސަބަބ 

 އެޅި   ފިޔަަވޅ   އިދާރީ  އަޅާފަިއވާ  އިދާރާއިން  ދައ ލަތ ެގ  ބިނާވެފައިާވ،

 . ތާރީޚަށެވެ

  ހަމަވ މަށްފަހ    މ އްދަތ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  އެ   ބަލަިއަގނެޭވނީ،  ކޯޓަށް  ދަޢ ވާއެއް  ރިވިއ ެގ  ޖ ޑީޝަލް  ހ ށަހެޅޭ
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  ސަބަބ ތަކެއް   އެކަށީެގންވާ   ހ ށަނޭޅ ނ   ދަޢ ވާ  އެ   މ އްދަތ ަގއި 

 ހ އްދަ  އެކަމ ގެ   ކޯޓ ން  ސާބިތ ކޮށްދީ،  ކޯޓަށް  ހ ރިކަމ ގައި

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ނ ވަތަ.  ދީފިނަމައެވެ

 ދަޢ ވާ  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށް   ދަޢ ވާ  ހަމަވެފައިވީނަމަވެސް،   މ އްދަތ 

  ތ ގެ މ އްދަ  އެ   އިޢ ތިރާޟ ނ ކ ރާނަމަ  އިދާރާއިން  ދައ ލަތ ގެ   ރައްދ ވާ

 ކޯޓަށް  މައްސަލަ   ރިވިއ ެގ  ޖ ޑީޝަލް  ހ ށަހެޅޭ  ފަހ ން

 . ބަލައިަގނެވިދާނެެއވެ

 ޖ ޑީޝަލް   ބާވަތެއްގެ   ވަކި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ވަކި   ޤާނޫނެއްަގއި   އެހެން  ހ ށަހެޅ މަށް  ދަޢ ވާެއއް  ރިވިއ ެގ

  ޤާނޫނ ަގއި   މި  މ އްދަތަކީ  އެ  އަދި  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަަމ،  މ އްދަތެއް

  އެ   ކަމ ަގއިވާނަަމ،  މ އްދަތެއް  ކ ރ   މ އްދަތަށްވ ރެ  ބަޔާންކ ރާ

  މ ްއދަތ ަގއި   ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި  އެ،  ދަޢ ވާއެއް 

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

  ހަށިގަނޑަށް   ސަބަބ ން   އިހ މާލ ގެ 
 މައްސަލަތައް   އަނިޔާގެ   ލިބޭ 

ެގްއލ މ ެގ ބަދަލ  ހޯދ މާގ ޅޭ ދަޢ ވާާއއި،  އިހ މާލ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ   )ހ(  .65

ހޯދ މާގ ޅޭ  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ލިބޭ  ސަބަބ ން  ޢަމަލެއްެގ  ތ ރާެގ 

ލިބޭ   ސަބަބ ން  ޚިލާފ ވ މ ެގ  ވާޖިބާ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދަޢ ވާއާިއ، 

ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ހޯދ މާގ ޅޭ ދަޢ ވާެގ ތެރެއިން، ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ެގ 

ފަރާތެއްެގ   އެހެން  ބަދަލ  ނ ވަތަ  އަނިޔާއަށް  ލިބޭ  ހަށިަގނޑަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ތިރީަގއި  އ ފ ލަންވާނީ،  ދަޢ ވާތައް  ހޯދ މ ެގ 

 )ތިނެއް( އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއެެވ.  3ތާރީޚ ތަކ ން ފެށިެގން 

ތާރީޚ   (1)    ވ ޖޫދ ިވ  ސަބަބ   އ ފަންވި  ޙައްޤ   ؛ ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ 

 ނ ވަތަ

ހަށިަގނޑަށް އަނިޔާ ލިބ ނ  މީހާއަށް އަނިޔާވިކަން އެނގ ނ    (2)   
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 ތާރީޚ .

އަކ ރ ަގިއ   )ށ(   އެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަނިޔާ   ހަށިަގނޑަށް  ކ ރިން  ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ފަރާތ ން   ވާރިޘ ންެގ  މީހާެގ  މަރ ވި  މަރ ވެއްޖެނަމަ،  މީހާ  ލިބ ނ  

ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދަޢ ވާ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދަޢ ވާ  އެކަމ ެގ 

ތާރީޚ ތަކ ެގ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  ބަލާނީ،  ކަމ ަގއި  މ އްދަތ  

)ތިނެއް(   3ތެރެއިން އެންމެ ފަހ ން ބައްދަލ ވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

 އަހަރ ދ ވަހެވެ. 

 ނ ވަތަ ؛ މަރ ވި ތާރީޚ   (1)   

 މަރ ވިކަން އޭނާ ތަމްސީލ ކ ރާ މީހަކަށް އެނގ ނ  ތާރީޚ .   (2)   

މަރ ވި މީހާ ތަމްސީލ ކ ރާ އެކަކަށްވ ރެ ިގނަ މީހ ން ތިބިނަމަ، އަދި  )ނ(  

މި  ތަފާތ ނަމަ،  ތާރީޚ   އެނގ ނ   މަރ ވިކަން  އޭނާ  އެމީހ ންނަށް 

( ެގ  )ށ(  މ އްދަތ  2މާއްދާެގ  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ަވނަ   )

އަވަހަށް   އެންމެ  ތެރެއިން  ތާރީޚ ތަކ ެގ  އެ  ބަލަންވާނީ،  ގ ނ މ ަގއި 

 ބައްދަލ ވާ ތާރީޚަށެވެ. 

އެނގ ނ    )ރ(   މަޢ ލޫމާތ   މީހަކަށް  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  މާއްދާެގ  މި 

ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީަގއި  ބަލާނީ،  ތާރީޚ ކަމަށް 

 އެފަރާތަކަށް ފ ރަތަމަ އެނގ ނ  ތާރީޚަށެވެ.

އަނިޔާއެްއކަން   (1)    ބޮޑ   ނިސްބަތ ން  އަނިޔާއަކީ  ލިބިފައިވާ 

 ނ ވަތަ؛ އެނގ ނ  ތާރީޚ 

މިންވަރެއް   (2)    ަވކި  އަނިޔާެގ  ނ ަވތަ  ެއކ ަގއި  އަނިޔާ  ލިބ ނ  

ޢަމަލ ެގ  އިހ މާލ ެގ  ދަޢ ާވކ ރެވޭ  މެދ ވެރިވެފަިއވަނީ 

ސަބަބ ން ނ ވަތަ ތ ރާެގ ޢަމަލ ެގ ސަބަބ ން ނ ވަތަ ވާޖިބާ 

ތާރީޚ  އެނގ ނ   ސަބަބ ންކަން  ޢަމަލ ެގ  ؛ ޚިލާފ ވ މ ެގ 



 

 

 

 

 

 

 59 

 ނ ވަތަ

ކޮން    (3)    ފަރާތަކީ  ތާރީޚ ދަޢ ވާލިބޭ  އެނގ ނ   ؛ ފަރާތެއްކަން 

 ނ ވަތަ

ތ ހ މަތ ކ ރެވ ނ    (4)    ދޫކޮށްލިކަމަށް  ނ ކޮށް  ނ ވަތަ  ހިންިގކަމަށް 

އެހެން   ނޫން  ފަރާތް  ދަޢ ާވލިބޭ  ހިންާގފައިވަނީ  ޢަމަލ  

ފަރާތެއްނަމަ، އެފަރާތަކީ ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގ ނ  ތާރީޚ  

ދަޢ ވާ   މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ހ ށަހެޅ މަށް އަދި 

 ބާރ ދޭ އެހެން ވާޤިޢާތައް. 

ނ ކޮށް  )ބ(   ނ ވަތަ  ހިންިގކަމަށް  ބޭނ ަމށްޓަކައި،  ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނީ ހަމަތަކ ން ބަލާއިރ   ދޫކޮށްލިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 

ވާޖިބާ  ނ ވަތަ  ޢަމަލެއްކަން  ތ ރާެގ  ނ ވަތަ  ޢަމަލެއްކަން  އިހ މާލ ެގ 

ނ ވަތަ   އެނިގފައިާވކަން  އޭނާއަށް  ޢަމަލެއްކަން  ޚިލާފ ވ މ ެގ 

 އެނިގފައިނ ވާކަން މ ހިންމެއް ނޫނެވެ.

މ އްދަތ   )ޅ(   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކޯޓަށް  ދަޢ ާވއެްއ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މި  ފާއިތ ވ މަށްފަހ ، 

 ހ ށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. 

ކަމ ަގިއ  މި   )ކ(    އަނިޔާ"  ލިބޭ  "ހަށިަގނޑަށް  ބޭނ މަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ 

ނ ވަތަ  ބަްއޔެއް  އެްއވެސް  ކ ރިމަތިވާ  މީހަކަށް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި 

ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެްއ   ނަފްސާނީ  ނ ަވތަ  ޖިސްމާނީ  އެްއވެސް 

 ހިމެނޭޮގތ ންނެވެ.

 

  ތެރެއިން   ދަޢ ވާތަކ ގެ   އިހ މާލ ގެ 
  ބިނާވެފައިވާ   މައްޗަށް   އެ   ދަޢ ވާ 

  ވާޤިޢާތައް   އެންމެހައި   ސަބަބާގ ޅޭ 
 މައްސަލަތައް   ބާވަތ ގެ   ނޭނގޭ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ    65މި މާއްދާ ހިނާގނީ، މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .66

ެގއްލ މ ެގ   ލިބޭ  ސަބަބ ން  އިހ މާލ ެގ  ފިޔަަވއި  ދަޢ ވާތައް  ބާވަތ ެގ 

(  2ބަދަލ  ހޯދ މ ެގ ދަޢ ވާތަކ ެގ ތެރެއިން، މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ )
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ތާރީޚ   ފަށާ  ގ ނަން  މ އްދަތ   ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ 

ތާރީޚަށްވ ރެ ބައްދަލ ވަނީ މެދ ވެރިވި  ސަބަބ   ބިނާކ ރި  ދަޢ ވާ   ،

 ފަހ ެގ ތާރީޚެއް ކަމ ަގިއވާ ޙާލަތ ަގެއވެ. 

މ އްދަތ ތަްއ  )ށ(   އަންނަނިވި  ދަޢ ވާއެއް  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މި 

 ފާއިތ ވ މަށްފަހ  ހ ށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. 

ތާރީޚ ން    (1)    މެދ ވެރިވި  ސަބަބ   ބިނާކ ރި    6ފެށިެގން  ދަޢ ވާ 

 ނ ވަތަ ؛ )ހައެއް( އަހަރ ދ ވަސް

ފެށޭ   (2)    މ އްދަތ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ފެށިެގން   އަހަރ ދ ވަސް.   3ތާރީޚ ން  )ތިނެއް( 

އަކ ރ ެގ   މި  ހަމަވަނީ  މ އްދަތ   އެ  އެއީ  )އެހެންނަމަވެސް 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  1) ނަންބަރ ަގިއ  ވަނަ  މ އްދަތަށްވ ރެ  ( 

 ފަހ ެގ ތާރީޚެއް ކަމ ަގިއވާނަމައެވެ(. 

( ަވނަ ނަންބަރ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ދަޢ ާވ 2މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) )ނ(  

ތާރީޚަކީ،   ފަށާ  ގ ނަން  މ އްދަތ   ކަނޑައަޅާފަިއާވ  ހ ށަހެޅ މަށް 

ލިބިފައިާވ   ޙައްޤ   އ ފ ލ މ ެގ  ދަޢ ވާ  ނ ވަތަ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ 

ދަޢ ވާެއްއ  އެހެން   ހޯދ މ ެގ  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ލިބ ނ   ފަރާތަކަށް 

ހ ށަހެޅ މަށް ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ  ލިބ ނ  ތާރީޚާއި، އެފަދަ ދަޢ ވާެއއް  

ތާރީޚ ެގ  ލިބ ނ   މަޢ ލޫމާތ   ލިބިެގންވާކަމ ެގ  ޙައްޤ   ހ ށަހެޅ މ ެގ 

 ތެރެއިން އެންމެ ައވަހަށް ބަްއދަލ ވާ ތާރީޚެވެ. 

ހޯދ މ ެގ މި   )ރ(   ބަދަލ   "ެގއްލ މ ެގ  ބޭނ ަމށްޓަކައި  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ 

ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  މަޢ ލޫމާތ "  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހެޅ މަށް  ދަޢ ވާއެއް 

 އެވަނީ: 

ބަޔާންކ ރާ    (1)    ދަޢ ވާަގއި  ހ ށަހަޅާ  ހޯދ މަށް  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ 

 ނ ވަތަ؛ ެގއްލ މާ ސީދާ ގ ޅޭ ވާޤިޢާތަްއ އެނިގފަިއވ މަށް
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އެހެން މި    (2)    ދަޢ ާވއާގ ޅޭ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ޅ(  މާއްދާެގ 

 ވާޤިޢާެއއް އެނިގފަިއވ މަށް.

) )ބ(   ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  1މި  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ެގއްލ މާ ސީދާގ ޅޭ ވާޤިޢާތައް ކަމ ަގއި ބަލާނީ، އިހ މާލ ެގ ޢަމަލ ެގ 

ލިބ ނ    މީހާައށް  ގެއްލ ންވި  ފަރ ވާތެރި،  ސަބަބ ން  ެގއްލ ން، 

ސަބަބ ވެރި މީހަކަށް މެދ ވެރިވިނަމަ، އެ ގެއްލ މަކީ، ެއކަމާ ގ ޅިެގން 

ދަޢ ވާކ ރާނެ   އެމީހަކ ވެސް  މައްޗަށް  ފަރާތ ގެ  އ ފ ލަންޖެހޭ  ޒިންމާ 

ދަޢ ވާ  ެއ  ޙާލަތ ގައި،  ވާ  ެގއްލ މެްއކަމަށް  ބޮޑ   އެކަށީެގންވާ 

ޙާލަތް ބ ރަވާ  އ ފ ލ މަށް  މަްއޗަށް  ބާރ ދޭ  އެމީހެއްެގ  ތަކަށް 

 ވާޤިޢާތަކަށެވެ. 

) )ޅ(   ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  އެހެން 2މި  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

 ވާޤިޢާއަކީ: 

ވެފަިއވާ މ ޅި ެގއްލ މަކީ ނ ަވތަ އެ ެގއްލ މ ެގ ަވކި ބަޔަކީ    (1)   

ނ ވަތަ  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ތ ހ މަތ ކ ރެވ ނ   ސީދާ 

ދޫކޮށްލި   ވެފަިއާވ  ނ ކޮށް  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ެގ 

 އަދި؛ ެގއްލ މަކަށްވ ން

 އަދި؛ ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ެގ މަޢ ލޫމާތ   (2)   

ތ ހ މަތ ކ ރެވ ނ    (3)    ދޫކޮށްލިކަމަށް  ނ ކޮށް  ނ ވަތަ  ހިންިގކަމަށް 

އެހެން  ނޫން  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  ޢަމަލ ކޮށްފައިވަނީ 

އަދި   މަޢ ލޫމާތ   އެފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ، 

އެހެން   ބާރ ދޭ  ހ ށަހެޅ މަށް  ދަޢ ވާ  މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ 

 ވާޤިޢާެއއް. 

ނ ކޮށް  )ކ(    ނ ވަތަ  ހިންިގކަމަށް  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ  )ޅ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢަމަލަކީ، ޤާނޫނީ ހަމަތަކ ން ބަލާއިރ   ދޫކޮށްލިކަމަށް ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ 
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ނ ވަތަ  އެނިގފަިއާވކަން  އޭނާއަށް  ޢަމަލެއްކަން  އިހ މާލ ެގ 

 އެނިގފައިނ ވާކަން މ ހިންމެއް ނޫނެވެ.

ބޭނ މަށްޓަކައި،  )އ(    މާއްދާެގ  ެއނގ މ ެގ    މި  ކަމެއް  ވަކި  މީހަކަށް 

މާނައިެގ ތެރޭަގއި ބ އްދީެގ ހަމަތަކ ން ބަލާއިރ  ތިރީގައިވާ ކަންކަން 

 އޭނާއަށް އެނޭގނެކަމަށް ބަލަންވާނެެއވެ. 

ނ ވަތަ   (1)    ހ ރި  ދެނެަގނެވެން  މަޢ ލޫމާތ ން  ލިބިފައިވާ 

 ؛ޔަޤީންކ ރެވެން ހ ރި ކަންކަން

ޚަބީރެްއެގ  ލިބިފައިވާ    (2)    ނ ވަތަ  އަމިއްލައަށް  މަޢ ލޫމާތ ން 

ކަންކަން ހ ރި  ޔަޤީންކ ރެވެން  މި ؛ އެހީަގއި  ނަމަވެސް، 

އެހީަގއި  ޚަބީރެްއެގ  ހަަމއެކަނި  ބޭނ މަށްޓަކައި  މާއްދާެގ 

އެ  ބަލަންވާނީ،  ހ ރިކަމަށް  ޔަޤީންކ ރެވެން  މަޢ ލޫމާތ  

ފިޔަވަޅ   އެކަށީެގންވާ  ހޯދ މަށްޓަކަިއ  އެހީތެރިކަން 

 ފަިއވާނަމަެއވެ. އަޅާ

 

  ހަށިގަނޑަށް   ސަބަބ ން   އިހ މާލ ގެ 
  މައްސަލަތައް   އަނިޔާގެ   ލިބޭ 

  އިހ މާލ ގެ   އެހެނިހެން   ފިޔަވައި 
  ކަނޑައެޅޭ   މައްސަލަތަކަށް 

 މ އްދަތ  

ހ ށަހަޅާ  )ހ(  .67 ހޯދ މަށް  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ލިބޭ  ސަބަބ ން  އިހ މާލ ެގ 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ  ވަނަ    65ދަޢ ވާތަކ ެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫނ ެގ  

ދަޢ ވާތައް ފިޔަަވއި އެހެން ދަޢ ވާތަކ ަގއި، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  

ކަންކަން ހިނިގ ތާރީޚ ން )ެއއް ތާރީޚަށްވ ރެ ިގނަނަމަ ބަލާނީ އޭެގ  

ފެށިެގން   ތާރީޚަށް(  ފަހ ެގ  އަހަރ ދ ވަސް    10ތެރެއިން  )ދިހަެއއް( 

 ނޭޅޭނެެއވެ. ފާއިތ ެވއްޖެނަމަ، އެ ދަޢ ާވއެްއ ހ ށައެއް

މެދ ވެރިވި   (1)    ޢަމަލ   ިއހ މާލ ެގ  ތ ހ މަތ ކ ރެވ ނ   އެކަމަކީ 

 އަދި ؛ ސަބަބ  ކަމ ަގިއވ ން

ބިނާވެެގންވާ   (2)    އެމައްޗަށް  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  އެދިފައިވާ 

ޢަމަލ ެގ ސަބަބ ން  އިހ މާލ ެގ  ތ ހ މަތ ކ ރެވޭ  ެގއްލ މަކީ އެ 
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ބައެްއެގ  ޢަމަލ ެގ  އެ  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން  ޢަމަލ ެގ  )މ ޅި 

 ސަބަބ ން( މެދ ވެރިވި ކަމަކަށްވ ން. 

ނެތ މަކީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ވ ޖޫދ ެވފައި  )ށ(  

ދަޢ ވާތަްއ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ެއ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ 

 އ ފ ލ މ ން ބަރީޢަނ ވާނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. 

ވ ޖޫދ ވެފައިނ ވ ން  (1)    އެހާތަނަށް  ސަބަބ   ބިނާކ ރި  ؛ ދަޢ ވާ 

 ނ ވަތަ

ކަނޑަައޅާފަިއވާ މ އްދަތ  ދަޢ ވާ ހ ށަހެޅ މަށް މި މާއްދަާގއި    (2)   

ޤާނޫނ ެގ   މި  ކ ރިން،  މާއްދާަގިއ    66ހަމަވ މ ެގ  ވަނަ 

ކަނޑައަޅާފައިާވ  ހ ށަހެޅ މަށް  ކޯޓަށް  ދަޢ ާވއެްއ  ބަޔާންކ ރާ 

( ވަނަ 2މ އްދަތ  ގ ނަންފަށާ ކަމަށް ެއ މާއްދާެގ )ރ( ެގ )

ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަޢ ވާ ބިނާކ ރި ސަބަބ  

 އިނ ވ ން. ވ ޖޫދ ވެފަ

 

މީހަކ  މަރ ވ މަށްފަހ ، އެމީހެއެްގ ދަރަންޏެއް ނ ވަތަ ވަޞިްއޔަތަކާ ގ ޅިެގން    .68 މައްސަލަތައް   ދަޢ ވާގެ   ތަރިކައާބެހޭ 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  މަރ ވި  އެމީހަކ   ހ ރިނަމަ،  މީހަކ    60ދަޢ ވާކ ރާ 

ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. މި )ފަސްދޮޅަސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް  

އެހެން  ފަރާތ ން  އެމީހެއްެގ  ބެލެވޭނީ  ހ ށަނާޅަިއފިނަމަ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ 

މީހަކަށް އަދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނ ވަތަ ފ ރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ ވަޞިއްޔަތެއް 

 ތަންފީޛ ކ ރަން ބޭނ ންވާ މީހަކ  ނެތީ ކަމ ަގެއވެ. 

 

ކޯޓަކ ން ކޮށްފަިއވާ ނިހާއީ ޙ ކ މެއް ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ނިންމ މެއް  )ހ(  .69 މ އްދަތ    ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ   ޙ ކ މް 

 10ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި އެ ނިންމ މެއް ނިންމާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

 )ދިހައެއް( އަހަރ ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ތެރޭަގިއ  މި  މ އްދަތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  އ ޅޭނަމަ،  ފިލަިއެގން  ދަރަނިވެރިޔާ 

ޙ ކ މ  ެއ ބޭނ ންވާ  ފޮރ ވާފައިވާނަމަ،  މ ދާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި 

އެ  ނ ވަތަ  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ހޯދޭ  ައނބ ރާ   ދަރަނިވެރިޔާ  މ ދާ 

އަހަރ  ނ ވަތަ ެއއަށްވ ރެ  )ދިހައެއް(    10ހޯދ ނ  ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

ތަންފީޛ ކ ރ މަކަށް  ޙ ކ މް  އެ  ފާއިތ ވެފައިާވނަމަ،  މ އްދަތެއް  ދިގ  

 ހ ށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. 

ޮގތ ަގއި ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާ  )ނ(   ދަރަންޏަކާ ގ ޅިެގން އިންޓްރެސްޓްެގ 

ތާރީޚ ން  ދައްކަންޖެހ ނ   އިންޓްރެސްޓް  އެ  ނަގައިދިނ މ ަގއި، 

ފާއިތ ވ މަށްފަހ   )ދިހަ  10ފެށިެގން   އަހަރ ދ ވަސް  އެއް( 

ފައިސާެއްއ   ެއއްެވސް  ހިނާގފައިާވ  ޮގތ ަގއި  އިންޓްރެސްޓްެގ 

 ނަގައިދީެގން ނ ވާނެެއވެ. 

އޮތްނަމަވެސް،   )ރ(   އެހެން  )ނ(  އަދި  )ށ(  )ހ(،  މާއްދާެގ  މި 

ޙ ކ މްކ ރާ ނ ވަތަ ނިންމ ން ނިންމާ ކޯޓ ން މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މ އްދަތ ތަކަށްވ ރެ ކ ރ  މ އްދަތެްއ  އަދި )ނ( ަގއި  

މި   ކަނޑައެޅ މަކަށް  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ނިންމ ން  ނ ވަތަ  ޙ ކ މް  އެ 

 މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

 

  މ އްދަތ    ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   ދަޢ ވާ 
  ކިބައިގައި   ފަރާތ ގެ   ދަޢ ވާކ ރާ 

  ބަލައި   ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަށް   ހ ރި 
 އިތ ރ ކޮށްދިނ ން 

މ އްދަތެްއ   )ހ(  .70 ވަކި  ހ ށަހެޅ މަށް  ދަޢ ވާއެްއ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ދަޢ ާވކ ރ މ ެގ   އެ  ކ ރ މ ަގިއ،  ދަޢ ވާެއއް  ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއްހ ރި  ފަރާތަކީ  ދަޢ ވާކ ރާ  އެ  މ އްދަތ ަގއި 

އަިއ   ނިމ މަކަށް  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް  ެއ  ފަރާތެއްކަމ ަގއިވާނަމަ، 

ތަ އެފަރާތް މަރ ވި ތާރީޚާ، މި ދެ ތާރީޚ ެގ ތެރެއިން ތާރީޚާއި ނ ވަ

)ހައެއް( އަހަރ ދ ވަހ ެގ    6ފ ރަތަމަ ބައްދަލ ވާ ތާރީޚަކ ން ފެށިެގން  
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 ތެރޭަގއި އެ ދަޢ ވާ ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މެދ ވެރިވިއިރ    )ށ(   ފ ރަތަމަ  ސަބަބ   ބިނާކ ރި  ދަޢ ވާ 

މީހަކ    ނެތް  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއް  މެދ ވެރިކޮށް 

ހ ރި މީހަކ  ދަޢ ވާކ ރާނަމަ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  

 އ ސޫލެއް ނ ހިނާގނެއެވެ. 

ދަޢ ވާ ބިނާކ ރި ސަބަބ  މެދ ވެރިވީ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަންހ ރި މީހަކަށް  )ނ(  

އޭނާ   ކަމަށްވެފަިއ، އޭނާެގ ކިބަިއަގިއ ހ ރި އެ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމާއެކ 

ދެވަނަ  މީހަކަށް އެ  ދެވަނަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަންހ ރި  މަރ ވެއްޖެނަމަ، 

މ އްދަތ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދަޢ ވާ  ބަލައި  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަށް  މީހާެގ 

 އިތ ރ ކޮށެއް ނ ދެވޭނެެއވެ. 

ރަްއކާތެރިކަން  )ރ(   ކ ޑަކ ދިންނާއި  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  މާއްދާެގ  މި 

ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަންހ ރި  ލިބިެގންވާ   ބަލަންވާނީ  ފަރާތްތަްއ 

 ފަރާތްތަކެއްެގ ޮގތ ަގެއވެ. 

 

  ޙަޤީޤަތް   ނ ވަތަ   ޚިޔާނާތް 
  ހ ށަހެޅ މަށް   ދަޢ ވާ   ފޮރ ވ މ ގެ 

  މ އްދަތ    ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 ފަސްކ ރ ން 

ކަނޑައަޅާފައިާވ   )ހ(  .71 މ އްދަތ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދަޢ ވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ދަޢ ވާތަކ ެގ ތެރެއިން، އެ ދަޢ ވާ ބިނާކޮށްފަިއވަނީ ދަޢ ާވ ބާވަތ ެގ  

ތްތެރިވެފަިއވާ ކަމ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްެގން  ރައްދ ވާ ފަރާތ ން ޚިޔާނާ

ކަމ ަގިއވާނަމަ ނ ވަތަ ދަޢ ާވކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ދަޢ ވާ ހ ށަހެޅ މ ެގ 

ރައްދ ވާ   ދަޢ ވާ  މަޢ ލޫމާތެއް  ގ ޅ ންހ ރި  ފަރާތ ން ޙައްޤާ 

ގ ނަން  މ އްދަތ   ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ  ފޮރ ވާފަިއވާނަމަ،  ޤަޞްދ ަގއި 

ފަށާނީ، ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް އެ ޚިޔާނާތް ނ ވަތަ ފޮރ ވާފައިާވ ކަމެއް 

ޮގތަކަށް   އެކަށީެގންވާ  ނ ވަތަ  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  އެނޭގ 

ތާރީޚ ން  ބެލެވޭ  ދެނެަގނެވޭނެކަމަށް  އެކަން  މަސައްކަތްކޮށްެގން 

 ންނެވެ. ފެށިެގ
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ވަންދެން  )ށ(   ަވގ ތެއް  ވަކި  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އަދާނ ކޮށް  ޒިންމާެއއް  ޤަޞްދ ަގއި  ބަލައިެގން  ހާމަނ ވާނެކަމަށް 

ޤަޞްދ ަގިއ   ވާޤިޢާތައް  އަދާނ ކ ރ މާގ ޅޭ  ޒިންމާ  އެ  ދޫކޮށްލ މަކީ 

 ފޮރ ވ ންކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ. 

މާއްދާަގއި   )ނ(   ނ ވަތަ މި  ޚިޔާނާތް  ކަމަކީ،  އެްއވެސް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

އޮޅ ވާލ މ ެގ ޢަމަލ  ހިނިގފަހ ން، ެއ މ ދާ ަގތް ފަރާތ ެގ މައްޗަށް  

މ ޤާބިލަކަށް  ައގ ހ ރި  މެދ ވެރިކޮށް  އެފަރާތް  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާކ ރ މަށް 

އަންނަނިވި  މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ަގތް  މ ދާ  އެ  ފަރާތަކ ން  ތިންވަނަ 

ދަ ކަންކަމަށް ކަންކަމ ަގއި  ދޭ  ފ ރ ޞަތ   ޢ ވާކ ރ މަށް 

 ވެެގންނ ވާނެެއވެ. 

 ނ ވަތަ ؛ އެްއވެސް ފަރާތެްއެގ މ ދަލެއްެގ އަގ  ހޯދ މަށް  (1)   

ބާޠިލ ކ ރ މަށް    (2)    މ ޢާމަލާތެއް  އެްއވެސް  އަސަރ ކ ރާ  މ ދަލަށް 

 ނ ވަތަ މ ދަލަކާގ ޅޭ ޗާޖެއް ތަންފީޛ ކ ރ މަށް.

ބިނާކ ރި   )ރ(   ގ ޅ ންހ ރި ދަޢ ވާ  ވާޤިޢާއަކާ  އެްއވެސް  ސަބަބާގ ޅޭ 

ަގތް  މ ދާ  ދަޢ ވާއެްއަގއި  ހިމެނޭ  އޮޅ ވާލ މެއް  ނ ވަތަ  ޚިޔާނާތެއް 

ފަރާތަކަށް  ބައިވެރިވި  އޮޅ ވާލ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ޚިޔާނާތް  މީހަކީ 

އޮޅ ވާލ މ ެގ   ނ ވަތަ  ޚިޔާނާތް  އޭަގއި  ަގތްަވގ ތ   މ ދާ  ނ ވެފައި، 

ނ ވަތަ ޚިޔާނާތް ނ ވަތަ ޮއޅ ވާލ މ ެގ   ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަން ނޭނޭގނަމަ 

ނެތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ޤަބޫލ ކ ރާނެ  ހިމެނޭކަމަށް  ޢަމަލެއް 

އެ   މީހާއަކީ  ަގންނަ  ބޭނ މަށްޓަކައި  މާއްދާެގ  މި  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

 ޢަމަލ ގައި ބަިއވެރިވި މީހެއް ކަމ ަގެއއް ނ ބެލެވޭނެެއވެ. 

 

  އާ   ގ ޅިގެން   ދަޢ ވާއަކާ   ކ ރިއަށްދާ 
 ހ ށަހެޅ ން   ދަޢ ވާއެއް 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .72 ފެށިެގން    60މި  މާއްދާއިން  މާއްދާެގ    71ވަނަ  ވަނަ 

ދަޢ ވާައކީ   ާއ  ކޮންމެ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  މާއްދާތަކ ެގ  ހ ރި  ނިޔަލަށް 
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ފެށ ނ   ދަޢ ާވެއްއ  އަދި އެ  ބަލަންވާނެެއވެ.  ދަޢ ާވެއއް ކަމަށް  ވަކި 

 ތާރީޚ  ކަމަށް ބެލެވޭނީ:

ހ ށަހަޅާ    (1)    ފަރާތަކ ން  ފެށ ނ  ތިންވަނަ  ޮގތ ަގއި  ދަޢ ވާއެްއެގ 

ހ ށަހަޅާ  ފަރާތަކ ން  ތިންވަނަ  ނ ވަތަ  ދަޢ ާވއެއްނަމަ،  އާ 

ެއ   ދަޢ ވާއެއްނަމަ،  ހ ށަހެޅ ނ   ތެރެއިން  ދަޢ ވާއެްއެގ 

 ؛މައްސަލަިއެގ ދަޢ ވާ ހ ށަހެޅ ނ  ތާރީޚ 

 އެނޫން އާ ދަޢ ވާެއއްނަމަ އަސްލ  ދަޢ ވާ ހ ށަހެޅި ތާރީޚ .   (2)   

ބ ނެފައި މި   )ށ(   ކަމަށް  ދަޢ ވާެއއް  އާ  އެވަނީ،   މާއްދާަގއި 

ޮގތ ަގިއ   ދަޢ ވާއެްއެގ  ރައްދ   ނ ވަތަ  ޮގތ ން  އަޅަިއކެނޑ މ ެގ 

އެދި  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތިރީަގިއ  ދަޢ ވާއާއި،  ހ ށަހެޅޭ 

 ހ ށަހެޅޭ އާ ދަޢ ވާ ހިމެނޭ ޮގތ ންނެވެ.

 ނ ވަތަ؛ އ ނިއިތ ރެއް ެގނައ މަށްދަޢ ވާ ބިނާކ ރި ސަބަބަށް   (1)   

 ޚަޞްމަކ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ނ ަވތަ އ ނިކ ރ މަށް.  (2)   

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކަިއ، "ތިންވަނަ ފަރާތަކ ން ހ ށަހަޅާ ދަޢ ވާ"  )ނ(  

މައްސަލައެްއަގިއ   އ ފ ލިފަިއވާ  ދަޢ ވާެއއް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް 

ޚަޞްމެްއެގ   ދަޢ ާވެގ  އެހެން އެ  ދަޢ ވާއަށް  އެ  ހައިސިްއޔަތ ން 

ހިމެނޭ   ދަޢ ވާަގިއ  އަސްލ   ނ ވާޮގތަށް،  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމަކ  

ކ ރާ  މައްޗަށް  ފަރާތެއްެގ  ނ ހިމެނޭ  ދަޢ ވާަގއި  އެ  ފަރާތަކ ން 

 ދަޢ ވާއަށެެވ. 

 

  ކަނޑައަޅާ   ޤާނޫނަކ ން   އެހެން 
 މ އްދަތ  

މި ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑަެއޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނ ވާހާ ހިނދަކ ،   .73

މ އްދަތާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  މ އްދަތ ކަމަށް  ދަޢ ވާކ ރަންޖެހޭ 

ތަފާތ  މ އްދަތެއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މ ެގ ކ ރިން ޢަމަލ ކ ރަމ ން 

ަގ ނ ވަތަ  ޤާނޫނެއްަގިއ  އެހެން  ޢަމަލ ކ ރާ އަންނަ  ނ ވަތަ  ވާއިދެއްަގއި 
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ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް  މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް،  އ ސޫލެްއަގއި 

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   ޤާނޫނ ަގއި  މި  އިސްކަންދޭންވާނީ  ފެށ މަށްފަހ  

 މ އްދަތ ތަކަށެވެ. 

 

ނ ވަތަ ޑިއ ޓީެއްއ ނ ވަތަ ެއއްވެސް  ދައ ލަތ ން ނަަގންޖެހޭ އެްއެވސް ޓެކ ހެއް    .74 އިސްތިސްނާ   ކަންކަމ ގެ   ޓެކ ހާގ ޅޭ 

ޓެކ ހަކާގ ޅޭ ނ ވަތަ ޑިއ ޓީައކާގ ޅޭ ޖޫރިމަނާއެއް ހޯދ މަށް ހ ށަހަޅާ ދަޢ ވާތަކ ެގ  

 މައްޗަކަށް މި ބާބ ަގއި ކަނޑަައޅާފައިވާ މ އްދަތ ތަކެއް ނ ހިނާގނެެއވެ. 

 

 ހަވަނަ ބާބ  

 ޚަޞްމ ން 
 

މައްސަލަެއއްެގ  ޤާނޫނީ    .75 ހައިސިއްޔަތ    ވެވޭ   ޚަޞްމަކަށް  މަދަނީ  ފަރާތަކީ،  ކޮންމެ  ލިބިެގންވާ  ހައިސިއްޔަތ  

 ޚަޞްމަކަށް ވެވިދާނެ ފަރާތެކެެވ.

 

  މަޞްލަޙަތެއް   އ ފ ލ މަށް   ދަޢ ވާ 
 އޮތ ން 

ޤާނޫނ ެގ    .76 ފަރާތަކަށް   75މި  އެްއވެސް  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  މާއްދާ  ވަނަ 

އެ   އ ފ ލޭނީ،  ދަޢ ވާއެއް  އެކަށީެގންާވ މަދަނީ  އެފަރާތ ެގ  މައްސަލަިއަގއި 

 މަޞްލަޙަތެއް އޮެވެގންނެެވ. 

 

  އެކ ލެވިގެންވާ   މަޞްލަޙަތ    ޢާންމ  
 ޚަޞްމ ން   މައްސަލަތަކ ގެ 

ޝަރ ޢީ  )ހ(  .77 ދަޢ ވާ  މައްސަލަެއްއެގ  އެކ ލެވިެގންވާ  މަޞްލަޙަތ   ޢާންމ  

ެއ   ބެލ މ ަގިއ،  މަޞްލަޙަތ   ފަރާތެްއެގ  ހ ށަހަޅާ  ކޯޓަކަށް 

މަޞްލަޙަތ ެގ ޞައްޙަކަމާިއ، އެއީ ކޯޓ ން ޙައްލ ކޮށްދިނ ން މ ހިންމ   

މައްސަލައެްއެގ   އޮތް  މަޞްލަޙަތ   ޢާންމ   އަދި  މައްސަލަެއއްތޯ، 

ކޯޓ ން  މައްސަލައެއްތޯ  ނެތް  ހ ށަހެޅެން  ކޯޓަށް  މެނ ވީ  ޮގތ ަގއި 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 
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މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅި، ެއ  ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ  އެކ ލެވިެގންވާ  )ށ(  

މައްސަލަ ކ ރިއަށްެގންދަން ނިންމާ ޙާލަތ ގައި، ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން  

އަމިއްލަ   ކޯޓ ެގ  ތަދައްޚ ލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަައށް  އެ  ބަންޑާރަނައިބ  

ހ ށަހެޅި  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  ނ ވަތަ  ނިންމިދާނެއެެވ.  އިސްނެގ މ ަގއި 

 ދާނެއެވެ. ޚަޞްމަކަށް އެފަދައިން ހ ށަހެޅި

މަޞްލަޙަތ   )ނ(   ޢާންމ   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

މައްސަލަ  އެ  ހ ށަހެޅި،  ކޯޓަށް  މައްސަލަެއްއ  އެކ ލެވިެގންވާ 

މައްސަލަިއެގ   ނ ވަތަ  ކޯޓ ން  ޙާލަތ ަގިއ،  ނިންމާ  ކ ރިއަށްެގންދަން 

މަްއސަލައަށް  އެ  ބަންޑާރަނައިބަށް  އެދިފައިނ ވިނަމަެވސް  ޚަޞްމ ން 

 ތަދައްޚ ލ ެވވިދާނެެއވެ. 

 

  އެއަށްވ ރެ   ނ ވަތަ   ޚަޞްމ    އެއް 
  މައްސަލަ   ޚަޞްމ ން   ގިނަ 

 ހ ށަހެޅ ން 

މައްސަލަެއއްެގ ޚަޞްމެްއެގ ޮގތ ަގިއ، އެއް ފަރާތް ނ ވަތަ އެއް ފަރާތަށްވ ރެ    .78

ޮގތ ަގއިވެސް   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  އެޮގތ ން،  ހިމެނިދާނެއެވެ.  ފަރާތް  ިގނަ 

ފަރާތް އަދި   ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ  ެއއް  ޮގތ ަގިއވެސް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ 

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

 

ޮގތަކަށް   )ހ(  .79 ތަމްސީލ ކ ރ ން   ޚަޞްމ ން  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ޚަޞްމ ން  ކޯޓ ތަކ ަގއި  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ 

 ަވކީލ ންނަށެވެ.ތަމްސީލ ކ ރެވޭނީ، ޤާނޫނީ 

ޤާނޫނެއްެގ   )ށ(   އެހެން  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމ ން  ވަކީލ ން  ޤާނޫނީ 

ކޯޓ ަގިއ   ޚަޞްމަކ   އެފަދަ  ޙާލަތ ަގއި،  ލާޒިމ ކ ރާ  ދަށ ން 

 ތަމްސީލ ކ ރަންވާނީ އެމީހަކ  ޢައްޔަންކ ރާ ޤާނޫނީ ަވކީލެކެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލަެއއްެގ ޚަޞްމެއްެގ   )ނ(  

ޮގތ ަގއި ހިމެނޭ ފަރާތަކީ ކ ޑަކ އްޖެއް ކަމ ަގިއވާ ޙާލަތ ަގިއ ނ ވަތަ 
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އެއިން   ޙާލަތ ަގއި،  ކަމ ަގިއވާ  ފަރާތެއް  ލިބިެގންވާ  ރައްކާތެރިކަން 

ދޭނެ ފަރާތެއް ތަމްސީލ ކ ރ މަށް އެފަރާތެއްެގ މަޞްލަޙަތ  ޙިމާޔަތްކޮށް

 ފަރާތެއް ކަނޑަެއޅ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅަެއވެ. 

 

  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް   ޚަޞްމ ން 
 ކަނޑަނޭޅ ން   ފަރާތެއް   އެއްވެސް 

ޢައްޔަންކ ރ މަށް  )ހ(  .80 ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމަކ  

އެނޫން  ފިޔަވައި  ޙާލަތ ަގއި  ލާޒިމ ކ ރާ  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 

ވަކީލަކ    ޤާނޫނީ  ބޭނ ންނަމަ،  ޚަޞްމަކ   ޙާލަތްތަކ ަގިއ، 

އެހެން  ތަމްސީލ ކ ރާނެ  އޭނާ  ނ ވަތަ  ބަދަލ ަގއި  ޢައްޔަންކ ރ މ ެގ 

ެއންމެހައި  ޝަރީޢަތ ެގ  ނ ލައި،  ކަނޑައެޅ މަކާ  ފަރާތެއް 

ކަމ ަގިއ   އަމިއްލައަށް  އޭނާ  ޙާޟިރ ވާނީ  މަރ ޙަލާތަކަށް 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ޤާނޫނީ  މި   )ށ(   ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމަކ   ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

މަްއސަލައާގ ޅޭ   ކޯޓ ން  ޙާލަތެއްަގއި،  ޢައްޔަންކޮށްފައިނ ވާ  ވަކީލަކ  

 އިދާރީ ކަންކަން ނިންމ މ ަގއި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  އިތ ރ ކ ރ މާއި   ޚަޞްމ ން 
 ބަދަލ ކ ރ ން 

ޮގތ ަގިއ  އަންނަނިވި   )ހ(  .81 ޚަޞްމ ންެގ  މައްސަލަެއއްެގ  ޙާލަތްތަކ ަގއި، 

 އިތ ރ  ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހިމެނިދާނެއެވެ. 

އެންމެހައި   (1)    ހިމެނޭ  މައްސަލައެްއަގއި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 

އިތ ރ    މައްސަލައަކާގ ޅޭ  އެ  ނިންމޭނީ  ކޯޓަށް  ކަންކަން 

 ނ ވަތަ ؛ ޚަޞްމެއް ހިމަނައިެގން ކަމަށްވ ން

ޚަޞްމަކާއި   (2)    ހިމެނޭ  މައްސަލައެްއަގއި  ބަލަމ ންދާ  ކޯޓ ން 

މައްސަލައަކީ  އެހެން  އ ފެދިފައިވާ  ދެމެދ   ފަރާތަކާ  އެހެން 

ކަނޑައެޅ މަށް   ޮގތެއް  މައްސަލައިަގއި  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް 

ެއ   ޙާލަތ ަގއި،  ކަމ ަގއިވާ  މައްސަލަެއއް  އަސަރ ކ ރާ  ސީދާ 
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އި އެފަރާތެއް ޚަޞްމެްއެގ  މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދ މަށްޓަކަ

 ޮގތ ަގއި ހިމެނ މަކީ މ ހިންމ ކަމެއް ކަމަށްވ ން. 

ފަރާތެއް  )ށ(   ހިމެނ ނ   ފ ރަތަމަ  ޮގތ ަގއި  ޚަޞްމެްއެގ  މައްސަލަެއއްަގއި 

ކޯޓަށް  ނޫންކަމަށް  ފަރާތެއް  ާވންޖެހޭ  ކަމ ަގއި  ޚަޞްެމއް  އެއީ 

ނޫން   ޚަޞްމެއް  މަްއސަލައިެގ  އެ  އެއީ  ކަމ ަގިއ  ފެނިއްޖެނަމަ، 

 ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

ނިންމޭނީ،  )ނ(   ނިންމ މެއް  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމެްއެގ ޮގތ ަގއި ފ ރަތަމަ ހިމަނާފައިވާ ފަރާތަކީ،  

ނ ވަތަ  ކަމ ަގއިނ ވާނަމަ،  ފަރާތެއް  ގ ޅ ންހ ރި  މައްސަލައާ  އެ 

ަގއި ނ ހިމެނޭނަމަ ނ ވަތަ ެއ  އެފަރާތ ެގ މަޞްލަޙަތެއް އެ ަމއްސަލައި 

އެހެން  އޮތް  މަޞްލަޙަތެއް  ބޮޑ   މަްއސަލަިއަގއި  އެ  ޚަޞްމަށްވ ރެ 

 ފަރާތެއްވާނަމަެއވެ. 

  ފަރާތެްއގެ   ހިމެނ ނ   ފ ރަތަމަ  ޮގތ ަގއި  ޚަޞްމެްއެގ  މައްސަލަެއއްަގއި )ރ(  

  ބަދަލ ވެފަިއވާ   ފަރާތަކަށް  އެހެން  އިލްތިޒާމ   ނ ވަތަ  މަޞްލަޙަތ 

 ކަންކަމާމެދ   އެންމެހައި  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  އެ  އަދި  ޙާލަތ ގައި،

  ޚަޞްމެއްގެ   ފަރާތް  ދެވަނަ  އެ  އަންނަނީ،  ކަނޑައެޅެން  ޮގތެއް

  ފ ރަތަމަ   ޙާލަތ ަގިއ،   ކަމ ަގިއވާ  ހަމަޖައްސަިއެގން   އިޮގތ ގަ 

  ޚަޞްމެއްގެ   މައްސަލަިއެގ  ފަރާތް  ދެަވނަ  އެ  ބަދަލ ަގއި  ޚަޞްމ ެގ

 . ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ ކޯޓަށް ޮގތ ަގއި

  އިތ ރ    މައްސަލައިަގއި   އެ  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ،  މައްސަލައެއް   ކޯޓަށް )ބ(  

  ަވކިކ ރެވޭނީ،   ނ ވަތަ  ބަދަލ ކ ރެވޭނީ  ނ ވަތަ  ހިމެނޭނީ،  ޚަޞްމ ން

 . ހ އްދައާެއކ ަގެއވެ ކޯޓ ެގ
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  ފަރާތަށް   ގިނަ   ފަރާތަށްވ ރެ   އެއް 
  ޙައްލެއް   މައްސަލައިން   އެކ ގައި 
 ޙާލަތް   އޮންނަ   ލިބެން 

  އެދިފައިވާ   ހޯދ މަށް   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ   މައްސަލަެއއްަގއި )ހ(  .82

 އެހެން  އެއަށް  ހޯދައިދީފިނަމަ،  ފަރ ވާ  އެ  އެފަރާތަށް  ފަރ ވާއަކީ،

  ކަމ ަގިއވާ   ފަރ ވާެއއް  ލިބިެގންވާ  ޙައްޤ    ފަރާތަކަށްވެސް  ދެވަނަ

  ޮގތ ަގއި   ޚަޞްެމއްގެ   މައްސަލައިެގ  އެ  ފަރާތް  ދެވަނަ  އެ  ޙާލަތ ގައި، 

 .ހިމެނިދާނެއެވެ

  މަްއސަލަތަކ ގެ   ތަރިކަިއެގ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . ނ ހިނާގނެެއވެ މާއްދާެއއް މި މައްޗަކަށް

 

  ހިމެނޭ   މަޞްލަޙަތ    ދެފަރާތެއްގެ 
  ފަރާތް   އެއް   މައްސަލަތަކ ގައި 
  ފަރާތ ން   އަނެއް   ތަމްސީލ ކ ރ މަށް 

 ކަނޑައެޅ ން 

 ަމޞްލަޙަތ   ފަރާތ ެގ  ިގނަ   ފަރާތަށްވ ރެ  އެއް  މައްސަލަެއއްަގއި )ހ(  .83

  އޭނާގެ   ފަރާތަށް،   އެއް  ތެރެއިން  ޭއގެ   ހިމެނޭނަމަ،  އެކ ގައި

 މަޖިލިސްތަކ ަގއި   ޝަރީޢަތ ެގ  މަްއސަލަިއެގ  އެ  ބަދަލ ގައި

 . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ފަރާތް ދެވަނަ އެ ޙާޟިރ ވ މަށް،

 ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތ    ދެފަރާތެއްެގ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ފަރާތް  އަނެއް  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ފަރާތް   އެއް  މައްސަލަތަކ ަގއި

 ނ ވަތަ   ހ ށަހަޅާއިރ   ދަޢ ވާ  ފ ރަތަމަ  ޙާލަތ ަގިއ،  ކަނޑައަޅާ

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ އެކަން ހ ށަހަޅާއިރ  ދިފާޢ  ދަޢ ވާއަށް

 ފަރާތެއް  ޙަވާލ ކ ރެވޭ   މަސްއޫލިްއޔަތ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  އެ   ބަދަލ ވ ަމކީ  ހައިސިއްޔަތ   އެފަރާތ ން  ނ ވަތަ  މަރ ވ މަކީ،

 . ނޫނެވެ ކަމެއް އަސަރ ކ ރާނެ   މަސްއޫލިއްޔަތަށް

 

 ހިނދަކ ،   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން )ހ(  .84 މަރ ވ ން   ޚަޞްމަކ  

  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ   ނ ވަތަ  ފަރާތް  ދަޢ ވާކ ރާ   މައްސަލަެއއްަގއި

  ކަނޑައަޅައި   ވާރިޘ ން  އެފަރާތެްއެގ  ޝަރީޢަތ ން   މަރ ވެއްޖެނަމަ،

  އަދި . މެދ ކަނޑާލަންވާނެެއވެ ޝަރީޢަތް  މައްސަލަިއެގ އެ ނިމެންދެން



 

 

 

 

 

 

 73 

  ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި   ވާރިޘ ން  ދަށ ން   ޤާނޫނ ެގ  ކަމާބެހޭ

 އެފަރާތ ގެ   ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ   އިޖ ރާއަތ   ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ

 ޝަރީޢަތް  މަްއސަލަިއެގ  އެ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ފަރާތ ން  ވާރިޘ ންެގ

 .ކ ރިއަށްެގންދަންވާނެެއވެ  އަލ ން

ބާީވސްވަނަ   )ށ(   ޤާނޫނ ެގ  މި  އެހެންއޮތްނަމަވެސް،  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ެގ ދަށ ން ވަގ ތީ    ]ވަގ ތީ ފަރ ވާާއއި ރައްކާތެރިކަމ ެގ އަމ ރ [ބާބ   

 ފަރ ވާާއގ ޅޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ަމކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެެވ.

 

  ތަމްސީލ ވާ   ޚަޞްމ ން 
 ކަނޑައެޅ ން   ހައިސިއްޔަތ  

  ފަރ ދީ  ތަމްސީލ ވަނީ  ޚަޞްމަކ   ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި )ހ(  .85

  މައްސަލައެްއގެ   އެ  އެފަރާތެއް  ކަމ ަގިއވާނަމަ  ހައިސިއްޔަތ ން

  އެ  އަދި.  ހައިސިްއޔަތ ންނެވެ  އެ  ކަނޑަެއޅޭނީ  ޮގތ ަގއި  ޚަޞްމެއްެގ

  ޚަޞްމެްއގެ   އެ  އިޝާރާތްކ ރާނީ،  ޚަޞްަމކަށް  އެ  ޙާލަތ ގައި

 .ނަމ ންނެވެ

 ފަރާތެއް  އެހެން  ތަމްސީލ ވަނީ  ޚަޞްމަކ    މައްސަލަެއއްަގއި )ށ(  

 އެ   އެފަރާތެއް  ކަމ ަގއިވާނަމަ،   ހައިސިއްޔަތ ން  ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ

  އެ   ކަނޑަެއޅޭނީ،   ޮގތ ަގއި  ޚަޞްެމއްގެ   މައްސަލަެއއްެގ

 . ހައިސިއްޔަތ ންނެވެ

 

  ފަރާތްތައް   ކަށަވަރ ނ ވާ   ކާކ ކަން 
  ފަރާތެއް   ތަމްސީލ ކ ރާނެ 

 ޙާލަތްތައް   ޢައްޔަންކ ރެވިދާނެ 

  ކަމ ަގިއވާނަމަ،   މައްސަލަެއއް  ތަރިކަިއެގ  ދަޢ ވާައކީ  ހ ށަހެޅިފައިވާ )ހ(  .86

  ކަމ ަގިއވާނަމަ،   މައްސަލަެއއް  ސާބިތ ކ ރ މ ެގ  ވާރިޘ ން  ނ ވަތަ

  މަްއސަލައެއް   މ ދަލަކާގ ޅޭ  ދަށ ަގިއވާ  ޓްރަސްޓެްއެގ  ނ ވަތަ

  ަމްއސަލައެއް   މާނަކ ރ މާގ ޅޭ  ލިޔ މެއް  ނ ވަތަ   ކަމ ަގިއވާނަމަ

 ޚަޞްމެއް  ދަޢ ވާެގ  އެ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ،  އަންނަނިވި،  ކަމ ަގިއވާނަމަ

 ކޯޓަށް   ޢައްޔަންކ ރ މަށް  ފަރާތެއް  ތަމްސީލ ކ ރާނެ  ޚަޞްމ ން  ނ ވަތަ
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 . އަމ ރ ކ ރެވިދާނެއެވެ

 ކ އްޖެއް   އ ފަންވެފައިނ ވާ  ފަރާތަކީ   ތަމްސީލ ކ ރަންޖެހޭ  (1)   

 ؛ކަމ ަގިއވ ން

 ؛ނޭނގ ން ތަނެއް  ވީ ފަރާތް ތަމްސީލ ކ ރަންޖެހޭ  (2)   

 ދެނެަގނެެވން  ފަސޭހައިން  ފަރާތް   ތަމްސީލ ކ ރަންޖެހޭ  (3)   

 ؛ނެތ ން

ތަމްސީލ ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ނ ވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ދަޢ ވާަގއި   (4)   

ހިމެނޭ  ިގންތިއެްއަގއި  އެއް  އޮތް،  މަޞްލަޙަތ   އެއް 

ފަރާތަކީ  އެހެން  ހިމެނޭ  ިގންތީަގއި  އެ  ބަޔަކަށްވެފައި، 

( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތްތަކަކީ  ވަނަ 1ނ ވަތަ   )

( ނ ވަތަ  )2ނަންބަރ   ނ ވަތަ  ނަންބަރ   ވަނަ  ވ3ަ(  ނަ  ( 

ނ ވަތަ އެ ؛ ނަންބަރ ަގިއވާ ޙާލަތ ަގިއވާ ބައެްއ ކަމ ަގިއވ ން

ފަރާތެއް  ތަމްސީލ ކ ރާނެ  ފަރާތެްއ  އެފަދަ  ޙާލަތ ަގއި 

މަޤްޞަދ ތައް   މި ޤާނޫނ ެގ  ލ ކ ރ މަށް ހާސިކަނޑައެޅ ަމކީ، 

 މަގ ފަހިވެެގންދާނެކަެމއް ކަމ ަގއިވ ން. 

ނެރެދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އަމ ރެއް   )ށ(  

ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅަންވާނީ އެފަދަ އަމ ރެއްެގ ދަށ ން ޢައްޔަންވ މަށް 

އެދޭ ފަރާތް ނ ވަތަ ދަޢ ާވެގ ޚަޞްމެކެވެ. އަދި ޝަރީޢަތް ފެށ މ ެގ 

ވަގ ތެްއަގިއވެސް   ކޮންމެ  ފެށ މަށްފަހ   ޝަރީޢަތް  ނ ވަތަ  ކ ރިން 

 އެފަދަ އަމ ރަކަށް އެދެވިދާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އަމ ރަކަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މ ެގ  )ނ(  

 ނޯޓިސް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ޝަރީޢަތް ކ ރިއަށްެގންދަން ފަށާފައިވާނަމަ، ދަޢ ވާެގ ހ ރިހާ   (1)   

 ؛ޚަޞްމ ންނަށް
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ޢަްއޔަންވ މަށް  އަމ ރަށް އެދޭ ފަރާތަކީ، އެ ައމ ރ ެގ ދަށ ން    (2)   

އެދޭ ފަރާތް ކަމ ގައިނ ވާނަމަ، ނ ވަތަ ދަޢ ވާެގ ޚަޞްމަކަށް 

 ؛ނ ވާނަމަ، އަމ ރ ެގ ދަށ ން ޢައްޔަންވ މަށް އެދޭ ފަރާތަށް

ކޯޓ ން   (3)    ކަމަށް  ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތ   މައްސަލަިއަގއި 

 ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތަކަށް. 

މީހަކ  ޚަޞްމަކ    )ރ(   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް 

ޢައްޔަންކ ރާނަމަ، އެފަދަ ދަޢ ވާެއއް ކޯޓ ން ބޭރ ަގއި ޙައްލ ކ ރެވޭނީ  

މައްސަލަ  ބޭރ ން  ކޯޓ ން  އަދި  ެއކ ަގެއވެ.  ހ އްދައާ  ކޯޓ ެގ 

ކޯޓަށް  ކަމަށް  ފައިދާއަށް  ޚަޞްމ ންެގ  ހ ރިހާ  ޙައްލ ކ ރަނީ 

 މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ޤަބޫލ ކ ރެވިއްޖެނަމަ، ކޯޓ ން ބޭރ ން

 ކޯޓަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

ދަޢ ވާައކީ،   )ބ(   ވަކި  ޮގތަކަށް އަމ ރ ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ ،  ކޯޓ ން އެހެން 

ފަރާތެއް  ތަމްސީލ ކ ރާ  ޚަޞްމ ން  ދަޢ ާވެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ކޯޓ ން  ގ ޅިެގން  ދަޢ ާވއަކާ  އެ  ދަޢ ާވއެއްނަމަ،  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ 

އަ ދަޢ ވާެގ  ނެރޭ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  އެްއޮގތަށް  ޙ ކ މަކާ  ނ ވަތަ  މ ރެއް 

އެހެންނަމަވެސް،   ލާޒިމ ވެެގންވެެއވެ.  މައްޗަށް  ޚަޞްމ ންެގ  ހ ރިހާ 

ހިމެނޭ   ޮގތ ަގިއ  ފަރާތެއްެގ  ތަމްސީލ ކ ރާ  ޚަޞްމެއް  ދަޢ ވާެގ 

ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް އެ އަމ ރ  ނ ވަތަ ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރެވޭނީ ކޯޓ ން 

 ކަނޑައަޅާ ޙާލަތ ަގއެވެ. އެފަދައިން 

 

  ރައްކާތެރިކަން   ކ ޑަކ ދިންނާއި 
  ފަރާތްތަކާގ ޅޭ   ލިބިގެންވާ 

 މައްސަލަތައް 

ފަރާތެއް  )ހ(  .87 އެހެން  ލިބިެގންވާ  ރައްކާތެރިކަން  ނ ވަތަ  ކ ޑަކ އްޖަކ  

އެފަރާތެްއެގ   ހިންަގންވާނީ،  ކޯޓ ަގއި  މައްސަލައެއް  ހިމެނޭ 

 ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކ ރ މަށްފަހ ަގެއވެ. މަޞްލަޙަތ  

ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ  )ށ(   މަޞްލަޙަތ   ބޭނ މަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
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ނ ވަތަ  ކ ޑަކ އްޖާެގ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތެއް 

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިެގންވާ ފަރާތ ެގ ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިޔާއަށެވެ. 

 

  ލިބިގެންވާ   އިމްތިޔާޒ    ޑިޕްލޮމެޓިކް 
 ފަރާތްތައް 

ދަޢ ވާތަކ ން   )ހ(  .88 މަދަނީ  ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ  ފަރާތަކީ  ދަޢ ވާލިބޭ 

ނ ވަތަ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ފަރާތެއް  ލިބިެގންާވ  އިމްތިޔާޒ  

ދީފަިއާވ   އިމްތިޔާޒ   ޑިޕްލޮމެޓިކް  ފަރާތ ން  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ 

ފަރާތެއްެގ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓެއްަގިއ  ފަރާތެއްނަމަ، އެފަދަ  

 ދަޢ ވާ އ ފ ލަިއެގންނ ވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަދައިން ޑިޕްލޮމެޓިކް ިއމްތިޔާޒ    )ށ(  

އެ   ކޯޓަށް  އެ  އ ފ ލަިއެގން  ދަޢ ވާ  މަްއޗަށް  ފަރާތެްއެގ  ލިބިފައިވާ 

ލިބިެގންވޭތޯ ކަނޑައެޅ ަމށް ބާއްާވ  މައްސަލަ ބެލ މ ެގ އިޚްތިޞާޞް  

ދަޢ ވާލިބޭ  ލިބިދީފަިއވާ  އިމްތިޔާޒ   ޑިޕްލޮމެޓިކް  އަޑ އެހ ންތަކ ަގއި 

ަގިއ   ފަރާތަކ ން ކޯޓަށް ޙާޟިރ ނ ވި ނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ހ( 

 ބަޔާންކ ރާ އިމްތިޔާޒ  ކޯޓ ން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެެއވެ. 

 

 ދެވަނަ ބައި 
 މަރ ޙަލާ ޝަރީޢަތ ގެ ކ ރީގެ  
 

 ހަތްވަނަ ބާބ  

 ދަޢ ވާކ ރ ން 
 

 ދަޢ ވާއާގ ޅޭ ޢާންމ  އ ސޫލ    -އެއްވަނަ ބައި 
 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .89 އ ފ ލ ން   ދަޢ ވާއެއް   މަދަނީ  މި  އ ފ ލޭނީ،  ދަޢ ވާއެއް  މާއްދާަގިއ    2މަދަނީ  ވަނަ 
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ބަޔާންކ ރާ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ބެލ މ ެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންާވ  

 ހ ށަހެޅޭ ދަޢ ވާެއއް މެދ ވެރިކޮށެވެ. ކޯޓަކަށް 

 ދަޢ ވާ އ ފ ލާނީ، ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާ ދަޢ ވާ ފޯމެއް މެދ ވެރިކޮށެެވ. )ށ(  

 

ބެލ މ ެގ  )ހ(  .90 ފެށ ން   ދަޢ ވާއެއް   މަދަނީ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ފެށޭނީ،  ދަޢ ވާއެއް  މަދަނީ 

އ ފ ލަިއ، ކޯޓ ން އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯޓެއްަގއި އެ ދަޢ ާވެއއް  

 އެ ދަޢ ވާ ފޯމ  ބަލައިަގތ މާ ެއކ ަގއެވެ. 

ފޯމ   )ށ(   ދަޢ ާވ  ކޯޓަކ ން  ބޭނ މަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ   99ބަލައިަގތްކަމަށް ވާނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  

ގ ޅޭޮގތ ން   ދަޢ ވާއާ  އެ  ދަޢ ވާކ ރާ  ކަންކަން  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ ، 

ކަނޑައެޅ ާމ   ކޯޓ ން  ކަމ ަގއި  ބަލައިަގތް  ދަޢ ވާ  ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން 

 އެކ ަގެއވެ. 

 

  ހިމަނަންޖެހޭ   ފޯމ ގައި   ދަޢ ވާ 
 ތަފްޞީލ ތައް 

ައންނަނިވި  )ހ(  .91 ފޯމެއްަގިއވެސް  ދަޢ ވާ  ކޮންމެ  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. ތަފްޞީލ ތައް 

 ؛ދަޢ ވާެގ ބާވަތާއި ދަޢ ާވެގ ޚ ލާޞާ  (1)   

މައްސަލަ އެމައްޗަށް ބިނާވެފަިއވާ، އަދި ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން   (2)   

 ؛ބަރޯސާވާ ވާޤިޢާތައް

 ؛ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން ހޯދ މަށް އެދޭ ފަރ ވާ  (3)   

 92ފައިސާެއއް ހޯދ މަށް ކ ރާ ދަޢ ވާެއއްނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ    (4)   

ވަނަ މާއްދާއާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިން ކަނޑައަޅާ ފަިއސާެގ  

 ؛މިންވަރ 

ދަޢ ވާކ ރަނީ ހަމައެކަނި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފައިސާެގ ޢަދަދެއް   (5)   

އަރާފަިއވާ  ގ ޅިެގން  ފައިސާއާ  އެ  ކަމ ގައިވެފަިއ،  ހޯދ މަށް 
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މި  އެދޭނަމަ،  ނަގައިދިނ މަށް  ފައިސާ  އިންޓްރެސްޓްެގ 

ފަދައިން   92ޤާނޫނ ެގ   ބަޔާންކ ރާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

 ؛ކަނޑައަޅާ އިންޓްރެސްޓްެގ ފަިއސާެގ މިންވަރ 

ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން އިޤްތިޞާދީ ބަދަލ  އަދި/ނ ވަތަ ޣައިރ    (6)   

އަދި  އެކަން،  އެދޭނަމަ  ނަގައިދިނ މަށް  ބަދަލ   އިޤްތިޞާދީ 

 އެކަމަށް އެދޭ ސަބަބ . 

ިމ  )ށ(   ފޯމ ަގިއ،  ދަޢ ާވ  ދަޢ ވާއެްއެގ  ހ ށަހަޅާ  ދެކޮޅަށް  ދައ ލަތާ 

ކަންކަމ ެގ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  ައންނަނިވި މާއްދާެގ  އިތ ރ ން، 

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 އަދި؛ ދަޢ ވާ ނިސްބަތްވާ ދައ ލަތ ެގ އިދާރާެގ ނަން  (1)   

މެދ ވެރިވި   (2)    ޙާލަތް  އ ފ ލަންޖެހޭ  ޒިންމާ  ދައ ލަތ ން 

 ސަބަބ ތަކާއި ވަށަިއެގންވާ ކަންކަން.

ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން ދަޢ ވާކ ރަނީ، އެހެން ފަރާތެއް   )ނ(  

ހަިއސިއްޔަތ    އެ  ފޯމ ަގއި  ދަޢ ވާ  ކަމ ަގިއވާނަަމ،  ހައިސިއްޔަތ ން 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢ ވާ ރަްއދ ވަނީ އެހެން ފަރާތެއް ތަމްސީލ ކ ރާ  )ރ(  

ެއ   ފޯމ ަގއި  ދަޢ ވާ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ހަިއސިްއޔަތ ން  ފަރާތެއްެގ 

 ކ ރަންވާނެއެވެ. ހައިސިއްޔަތ  ބަޔާން

 

  ދަޢ ވާގައި   ކ ރާ   ހޯދ މަށް   ފައިސާ 
 ހިމެނ ން   ތަފްޞީލ ތައް   ފައިސާގެ 

ދަޢ ާވއަކާގ ޅޭ   )ހ(  .92 އެ  އެދިފައިވާނަމަ،  ހޯދ މަށް  ފައިސާ  ދަޢ ވާއެްއަގއި 

 ދަޢ ވާ ފޯމ ަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ފައިސާެގ މިންވަރ ކޯޓ ން ނަގައިދިނ މަށް އެދޭ   (1)   

ފައިސާެގ    (2)    އަންދާޒާކ ރާ  ލިބޭނެކަމަށް  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ 

 ؛މިންވަރ 
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މިންވަރ     (3)    ފައިސާެގ  ލިބޭނެ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ 

 އަންދާޒާނ ކ ރެވޭނަމަ، ެއކަން.

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  2މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

މިންވަރ  ފަދައިން   ފައިސާެގ  އަންދާޒާކ ރާ  ލިބޭނެކަމަށް 

 ހިސާބ ކ ރ މ ަގއި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްެގންނ ާވނެއެވެ. 

ކޯޓ ން   (1)    ޚަރަދ   ދަޢ ވާެގ  ނ ަވތަ  ފަިއސާ  އިންޓްރެސްޓްެގ 

 ؛ނަގައިދީފާނެކަމަށް ބެލ ން

ެގއްލ ން    (2)    ފަރާތ ން،  ލިބ ނ   ކ ޑަކ ރ މަށް ެގއްލ ން 

އެކަށީެގންވާ ފިޔަވަޅ ތަކެއް ައޅާފައިނ ވާތީ އިތ ރަށް ވެފައިާވ 

 ؛ެގއްލ މަށް ކޯޓ ން ބަދަލ ނަަގިއދީފާނެކަމަށް ބެލ ން

ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން ރައްދ  ދަޢ ވާެއއް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލ ން   (3)   

އެްއވެސް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ދިފާޢ ަގިއ  ދަޢ ާވެގ  ނ ވަތަ 

އަޅަ  އޮތް  އިޢަދަދެއް  ފ ރ ޞަތ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ކެނޑ މަށް 

 ކަމަށް ބެލ ން.

ވަކި   )ނ(   ފަދަިއން  ަގއިވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

ފޯމ ަގިއ   ދަޢ ވާ  ހޯދ މަށް  މިންވަރެއް  ފައިސާެގ  ޢަދަދެއްެގ 

ކަނޑައަޅާއިރ    ނިޔާ  މަްއސަލަިއަގއި  ދަޢ ވާކ ރާ  ބަޔާންކ ރ މަކ ން، 

ފެންނަ  ކޯޓަށް  ކަމަށް  މިންވަރ   ބަދަލ ެގ  ޙައްޤ ވާ  ފަރާތަށް 

 މިންވަރެއް ނަަގއިދިނ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

އެދިފައިވާނަަމ   )ރ(   ނަގައިދިނ މަށް  އިންޓްރެސްޓް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. އަންނަނިވި ކަންކަން ދަޢ ވާ ފޯމ ަގއި 

 އެ އިންޓްރެސްޓް ނަގައިދިނ ަމށް އެދެނީ:  (1)   

    i.  ؛ތަފްޞީލ  ެގއޭ ދަށ ންނަމަ އެއްބަސްވ މެްއެގ 
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    ii.  ޤާނޫނެއްގެ   ކޮން  ،ކަމ ަގިއާވނަމަ  ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ  

 އަދި  ؛ދަށ ންކަން

    iii.  ްޮއެވެގން  ހަިއސިްއޔަތެއް  އެނޫންވެސ 

 . ހައިސިއްޔަތެއް އެ  ،ކަމ ަގިއވާނަމަ

  މިންވަރެއް   ފައިސާެގ  ޢަދަދެއްެގ  ަވކި  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  (2)   

 ؛އެދިފައިވާނަމަ  ފަރާތ ން ދަޢ ވާކ ރާ ހޯދ މަށް

    i.  ްނެގ މަށް  ިއންޓްރެސްޓް  އެދިފަިއވާ  ނަގައިދިނ މަށ 

 ؛އިންސައްތަ  ރޭޓ ެގ ކަނޑައަޅާފަިއވާ

    ii.  ް؛ތާރީޚ  ފެށި ހިނަގން އިންޓްރެސްޓ 

    iii.  ްމ އްދަތ   އެ  ،މ އްދަތ   ހިސާބ ކ ރެވޭ  އިންޓްރެސްޓ 

  ފޯމ   ދަޢ ވާ  ތާރީޚަކީ  މި  ؛އެނޭގޮގތަށް  ތާރީޚ   ނިމޭ

 ތާރީޚަކަށް   ފަހ ެގ  ތާރީޚަށްވ ރެ  ހ ށަހެޅި

 . ވެެގންނ ވާނެެއވެ

    iv.  ްތާރީޚާ   ނިމޭ  މ އްދަތ   ހިސާބ ކ ރި   އިންޓްރެސްޓ 

 އެދޭ  ނަގައިދިނ މަށް  އަދި   ،ހިނާގފައިވާ  ހަމައަށް

 އަދި  ؛ޢަދަދ  ޖ މްލަ އިންޓްރެސްޓްެގ

    v.  ިނަންބަރ ެގ  ވަނަ   ( 2)  ރ ެގއަކ   މ  iv   ިަގއ  

 ފަހ ން  ތާރީޚ ެގ  ނިމޭ  މ އްދަތ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 އިންޓްރެސްޓް  ދ ވަހަކަށް  ކޮންމެ  ހިނާގ

 . ރޭޓ  ހިސާބ ކ ރެވޭ

 

ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން  
 ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ފަރާތ ން   ދަޢ ވާކ ރާ  ގ ޅޭޮގތ ން  ދަޢ ވާއަކާ  އެ   ހ ށަހަޅާއިރ ،  ދަޢ ވާއެއް  .93

 . ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

 ކ ރިއަށްެގންދަން  ކޯޓ ގައި  މައްސަލަ  އެ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  
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 ައންނަނިވި   އެފަރާތާބެހޭ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  އަމިއްލައަށް  ޞްދ ކ ރަނީޤަ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޯޓަށް މަޢ ލޫމާތ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ  ައންގައިދޭ ކާކ ކަން ފަރާތަކީ ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

  އެއިރެްއަގއި   އެޑްރެހާއި  ދާއިމީ  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  (2)   

 ؛އެޑްރެސް ދިރިއ ޅެމ ންެގންދާ

 ؛ނަންބަރ  ފޯނ  ގ ޅޭނެ ފަރާތާ ދަޢ ވާކ ރާ  (3)   

 އެޑްރެހެއް  މެއިލް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  (4)   

 .މަޢ ލޫމާތ  އެ އޮތްނަމަ

  ކ ރިއަށްެގންދަން   ކޯޓ ަގއި  ަމއްސަލަ  އެ  ފަރާތް  ދަޢ ވާކ ރާ )ށ(  

  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  މެދ ވެރިކޮށްެގން  ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ  ޤަޞްދ ކ ރަނީ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޯޓަށް މަޢ ލޫމާތ  އަންނަނިވި

 ؛މަޢ ލޫމާތ  ައންގައިދޭ ކާކ ކަން ފަރާތަކީ ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

 ޤާނޫނީ  އެ  އަދި ؛އެޑްރެސް   ދާއިމީ   ނަާމއި  ވަކީލ ެގ  ޤާނޫނީ  (2)   

 ޕްރެކްޓިސްެއްއެގ  ލީަގލް  ނ ަވތަ  ފަރމެއް  ލޯ  ވަކީލަކީ 

 ފަރމެއް  ލޯ  އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ  ވަކީލެއް  ޙާޟިރ ވާ  ފަރާތ ން

 ؛އެޑްރެސް  ނަމާއި ޕްރެކްޓިސްެގ ލީަގލް ނ ވަތަ

  ވަކީލ ގެ   ޤާނޫނީ  އެ  ކަމ ަގިއާވނަމަ،  ަވކީލަކ   ދައ ލަތ ެގ  (3)   

 ؛މަޤާމ  ތަމްސީލ ކ ރާ އޮފީހ ގައި ދައ ލަތ ެގ ނަމާއި

 ؛ނަންބަރ  ފޯނ  ގ ޅޭނެ ވަކީލާ ޤާނޫނީ  (4)   

 . އެޑްރެސް މެއިލް އިލެކްޓްރޯނިކް   ވަކީލ ެގ ޤާނޫނީ  (5)   

  ެއފަރާތ ން  ނ ވަތަ  ފަރާތް  ދަޢ ވާކ ރާ  ފޯމ ގައި  ދަޢ ވާ )ނ(  

 އެ  ައދި.  ސޮއިކ ރަންވާނެެއވެ  ވަކީލ   ޤާނޫނީ  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ

  ޕްރެކްޓިސްއެްއގެ   ލީަގލް  ނ ވަތަ  ފަރމެއް  ލޯ  ވަކީލަކީ  ޤާނޫނީ

  ނ ވަތަ   ފަރމެއް   ލޯ  އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ  ވަކީލެއް  ޙާޟިރ ވާ  ފަރާތ ން
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  ޤާނޫނީ  އެ   އަދި.  އޮންނަންވާނެެއވެ  ސިްއކަ  ޕްރެކްޓިސްެއްއެގ  ލީަގލް

 ވަކީލެއް   ޙާޟިރ ވާ  ފަރާތ ން  އޮފީހެްއެގ  ދައ ލަތ ެގ  ވަކީލަކީ

 ތައްަގނޑ    އޮފީހެއްެގ  ދައ ލަތ ެގ  އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،

 . އޮންނަންވާނެެއވެ

ކޯޓަށް   )ރ(   ފޯމ   ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން  ކޯޓަށް ދަޢ ވާކ ރާ  ހ ށަހަޅަންވާނީ، 

ކޮންމެ   ދަޢ ވާލިބޭ  އިތ ރ ން،  އަސްލ ެގ  ފޯމ ެގ  ދަޢ ވާ  ހ ށަހަޅާ 

ޮގތެްއެގ  ފޯރ ކޮށްދެވޭނެ  އަސްލެއް  ފޯމ ެގ  އެ  ފަރާތަކަށްވެސް 

 މަތިންނެވެ.

 

 ދަޢ ވާ   ބާވަތްތަކ ގެ   ޚާއްޞަ   -  ބައި   ދެވަނަ 
 

  ނ ވަތަ   ޙައްޤެއް   އަސާސީ 
  ހިފެހެއްޓ މ ގެ   މިނިވަންކަމެއް 

 ދަޢ ވާ   ކ ރާ   ސަބަބ ން 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ ދެވަނަ ބާބ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަސާސީ ޙައްޤެްއ   )ހ(  .94

ކިބައިން   މީހެްއެގ  އެްއވެސް  މިނިވަންކަމެްއ  ނ ވަތަ 

މައްސަލައަށް  އެ  ހިފަހައްޓައިފިނަމަ  ނ ވަތަ  ނިގ ޅަިއެގންފިނަމަ 

ޙައްލެއް   ޤާނޫނ އަސާސީެގ  އިންޞާފ ވެރި  ވަނަ   65ހޯދ މަށްޓަކައި 

އެކަމަށް   ހ ށަހަޅަންވާނީ،  ކޯޓަށް  ދަޢ ވާއެއް  ކ ރާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފޯމެއް މެދ ެވރިކޮށެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާފަދަ ދަޢ ވާއެްއަގިއ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

އިތ   91 ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  އަންނަނިވި ވަނަ  ރ ން، 

 ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ހިފެހެއްޓ ނ  ކަމަށް ބ ނާ އަސާސީ ޙައްޤ   (1)   

 ؛ޙައްޤ  ހިފެހެއްޓި ކަމަށް ބ ނާ ފަރާތް  (2)   

 ޙައްޤ  ހިފެހެއްޓި ޮގތް.   (3)   

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ދަޢ ވާެއއް އ ފ ލޭނީ، އެ ޙައްޤެްއ   )ނ(  
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ނ ވަތަ    އިދާރާެގ  ދައ ލަތ ެގ  ހިފެހެއްޓި  މިނިވަންކަެމއް  ނ ވަތަ 

 އެކަމ ަގއި ޒިންާމވާ ދައ ލަތ ެގ މ ވަްއޒަފ ެގ މަްއޗަށެވެ. 

 

  ޤާނޫނ އަސާސީއާ   ޤާނޫނެއް 
  ކ ރާ   ބ ނެ   ތަޢާރ ޟ ވާކަމަށް 

 ދަޢ ވާ 

ޤާނޫނަކ ން  )ހ(  .95 ނ ވަތަ  ޤާނޫނެއް  ފާސްކ ރާ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ބ ނެ،  ކަމަށް  ޚިލާފ   ޤާނޫނ އަސާސީއާ  ބައެއް 

ކޯޓަށް   143 ދަޢ ވާއެއް  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ހ ށަހަޅަންވާނީ، އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފޯމެއް މެދ ވެރިކޮށެެވ.

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަދަ ދަޢ ވާއެްއަގއި، މި ޤާނޫނ ެގ މި   )ށ(  

އަންނަނިިވ   91 އިތ ރ ން  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނ އަސާސީއާ ޚިލާފ  ކަމަށް ބ ނާ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނ ެގ    (1)   

 ؛މާއްދާތައްކަމާބެހޭ މާއްދާ ނ ވަތަ 

ޤާނޫނ ައސާސީާއ    (2)    ބައެްއ،  ޤާނޫނ ެގ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ   އެ 

 ޚިލާފ ވަނީ ކީްއވެެގންކަން. 

ފ ރަތަމަ   )ނ(   ދަޢ ވާއެއް  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 މަރ ޙަލާަގއި ހ ށަހަޅާނީ، ހައިކޯޓަށެވެ. 

ދަޢ ވާއެްއެގ ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ   )ރ(  

 ކަމ ަގއި ވާންވާނީ، ބަންޑާރަނައިބެވެ. 

 

އަޅާ   )ހ(  .96 ދަޢ ވާ   ރިވިއ ގެ   ޖ ޑީޝަލް  ނިންމ ންތަކާިއ  އިދާރީ  ނިންމާ  އިދާރާައކ ން  ދައ ލަތ ެގ 

އެފަދަ  ހިމެނޭޮގތ ން،  ކަންކަން  ދޫކޮށްލާ  ނ ކޮށް  ފިޔަވަޅ ތަކާއި، 

އިދާރާއަކ ން ައޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅެްއެގ ސަބަބ ން، ެއްއވެސް މީހެއްެގ  

ފެނިއްޖެނަމަ،  އެމީހަކަށް  ކަމަށް  ލިބިްއޖެ  އ ނިކަމެއް  ޙައްޤަކަށް 

ައޅާފައިާވ  އެފަދަ   ތެރެއިން  އިމ ެގ  ޤާނޫނީ  ފިޔަވަޅަކީ  އިދާރީ 
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ޤާނޫނ އަސާސީެގ   އެދި  ބަލައިދިނ މަށް  ވަނަ   43ފިޔަވަޅެއްތޯ 

ދަޢ ވާެއއް   ރިވިއ ެގ  ޖ ޑީޝަލް  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ 

ފޯމެއް   ކަނޑަައޅާފަިއާވ  އެކަމަށް  ހ ށަހަޅަންވާނީ،  ކޯޓަށް 

 މެދ ވެރިކޮށެވެ. 

ަގިއ   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނިންމާފައިވާ  އިދާރާއަކ ން  ދައ ލަތ ެގ 

ޮގތެއްަގއި   ސީދާ  ސަބަބ ން  ފިޔަވަޅެްއެގ  އިދާރީ  ފަދަ  ބަޔާންކ ރާ 

ޖ ޑީޝަލް  ބަޔަކަށް  ނ ވަތަ  ީމހަކަށް  ކޮންމެ  އަސަރ ފޯރާފަިއވާ 

 ރިވިއ ެގ ދަޢ ާވއެއް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އޮތް )ނ(   އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  ރިވިއ ެގ  މި  ޖ ޑީޝަލް  ނަމަވެސް، 

މެނ ވީ،   ކޯޓ ަގއި އ ފ ލަިއެގން  ދަޢ ވާ  އެ  އ ފ ލަންވާނީ،  ދަޢ ވާއެއް 

ޙާލަތ ަގިއ   ނެތް  ހޯދެން  ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  މެދ ވެރިވެފަިއވާ 

 އެކަންޏެވެ. 

  91ޖ ޑީޝަލް ރިިވއ ެގ ދަޢ ވާެއްއ ހ ށަހަޅާ ފޯމ ގައި، މި ޤާނޫނ ެގ   )ރ(  

އިތ ރ ން ވަނަ   މަޢ ލޫމާތ ެގ  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތަށް   (1)    ދަޢ ވާކ ރާ  އޮތްކަމ ަގިއ  މަޞްލަޙަތެްއ  ދަޢ ވާެގ 

އެފަރާތްތަކ ެގ   ފަރާތްތަކެްއވާނަމަ  އެހެން  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ 

 ؛ދައ ލަތ ެގ އިދާރާ ނ ވަތަ އިދާރާތައް ދަޢ ވާ ރައްދ ވާ   (2)   

އެދޭ   (3)    ހޯދ މަށް  މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތ ން ޝަރީޢަތް  ދަޢ ވާކ ރާ 

ފަރ ވާ   އެ  ކޮބައިކަމާއި  ފަރ ވާތަކަކީ  ނ ވަތަ  ފަރ ވާ 

 ނަގައިދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ސަބަބ ތައް. 
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  ޖިސްމާނީ   ލިބޭ   ހަށިގަނޑަށް 
 ދަޢ ވާ   އަނިޔާއާގ ޅޭ 

ޖިސްމާނީ އެހެން   )ހ(  .97 ލިބޭ  ހަށިަގނޑަށް  އިހ މާލ ން  މީހެއްެގ 

އެކަމަށް   ހ ށަހަޅަންވާނީ،  ކޯޓަށް  ދަޢ ާވއެްއ  އަނިޔާާއގ ޅޭ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފޯމެއް މެދ ެވރިކޮށެވެ. 

މި   )ށ(   ހ ށަހަޅާިއރ ،  ދަޢ ވާއެއް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަޔާންކ ރާ    91ޤާނޫނ ެގ   ާމއްދާަގއި  ިއތ ރ ން، ވަނަ  މަޢ ލޫމާތ ެގ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

 ؛ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކ ެގ ޚ ލާޞާެއއް  (1)   

މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި   (2)    އަދި  ކ ރަންޖެހ ނ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

ލިބިފަިއވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ޚަރަދާއި،  ކ ރަންޖެހިދާނެ 

 ؛ެގއްލ މ ެގ ތަފްޞީލ ތައް

ޞިއްޙީ   (3)    ޤަބޫލ ކ ރާ  އިދާރާއިން  ދައ ލަތ ެގ  ކަމާބެހޭ 

ހެކިބަހަށް  މަސައްކަތްތެރިެއްއެގ  ފަންނީ  ޚިދ މަތ ެގ 

ހަށިަގނޑަށް   އޭނާެގ  ރިޢާޔަތްކ ރާނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

އަނިޔާާއ   ބަޔާންކ ރާ  ދަޢ ވާަގއި  ކަމަށް  އަނިޔާ  ލިބ ނ  

 ގ ޅޭޮގތ ން އެފަރާތ ން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓ . 

އެކްސިޑެންޓަކާ ގ ޅިެގން ނ ަވތަ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ ތަނެއް ނ ވަތަ  )ނ(  

ެގއްލ މަކާ   ލިބޭ  ހަށިަގނޑަށް  ސަބަބ ން  އިހ މާލ ެގ  ފަރާތެއްެގ 

ހ ށަހަޅާ  އެދި  ނަގައިދިނ މަށް  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ  ގ ޅިެގން 

 ދަޢ ވާއެްއަގއި، އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 އަދި ؛ ވަގ ތީ ބަދަލެއް ނަގައިދިނ މަށް އެދޭކަން  (1)   

މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް ބޮޑ  ބައްޔެއް ނ ވަތަ   (2)   

އ ނިކަމެްއ   ނަފްސާނީޮގތ ން  ނ ވަތަ  ޖިސްމާނީޮގތ ން 

 އަދި ؛ އޮތްކަންމެދ ވެރިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   

ދަޢ ާވއެްއ   (3)    ގ ޅިެގން  އެކަމަކާ  ތާރީޚެއްަގއި  ފަހ ެގ 



 

 

 

 

 

 

 86 

ނަފްސާނީ   ނ ވަތަ  ޖިސްމާނީ  ނ ވަތަ  ބަލީެގ  ހ ށަހެޅިދާނެ 

 އ ނިކަމ ެގ ތަފްޞީލ . 

 

  ފަދަ   ނ ރައްކާވާ   ފ ރާނައަށް 
 ދަޢ ވާތައް   އެކްސިޑެންޓާގ ޅޭ 

އެކްސިޑެންޓަކާ    .98 ފަދަ  ނ ރައްކާވާ  ބަދަލ  ފ ރާނައަށް  ެގއްލ މ ެގ  ގ ޅިެގން 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ހ ށަހަޅާނަމަ،  ދަޢ ވާެއއް  އެދި  މާއްދާަގިއ    91ހޯދ މަށް  ވަނަ 

އިތ ރ ން  ތަފްޞީލ ތަކ ެގ  މަޢ ލޫމާތ     ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަންނަނިވި 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ފަރާތްތަކާިއ   )ހ(   ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ވީ  އެކްސިޑެންޓ  

 ؛އެފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާ ހައިސިއްޔަތ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތްތަކަކީ ކާކ ކަން ައންގައިދޭ   )ށ(  

 މަޢ ލޫމާތ . 

 

 އަށްވަނަ ބާބ  

 ކޯޓ ން ދަޢ ވާ ބަލައިގަތ މާއި ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ރައްދ ކ ރ ން 
 

  ކޯޓ ން   ހ ށަހެޅ މ ން   ދަޢ ވާއެއް 
 އިޖ ރާއަތ    ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ 

ކަމ ެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯޓަކަށް ދަޢ ވާެއއް ހ ށަހެޅ މާއެކ ،   )ހ(  .99

ކޯޓ ން   ފ ރިހަމަވެފަިއވޭތޯ  ކަންކަން  އަންނަނިިވ  ދަޢ ާވއަކާގ ޅޭ  އެ 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 

ދަޢ ވާކ ރ ާމއި    (1)    ފަރާތަށް،  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތާިއ  ދަޢ ވާކ ރާ 

 ؛ލިބިަގތ މ ެގ ހައިސިއްޔަތ  ލިބިފައިވޭތޯދަޢ ވާ 

ދަޢ ާވކ ރާ   (2)    މަޞްލަޙަތެއް  ެއކަށީެގންާވ  ދަޢ ވާކ ރ މަށް 

 ؛ފަރާތ ެގ ކިބަިއަގިއވޭތޯ

 ؛ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ބެލ މ ެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވޭތޯ  (3)   

ކޯޓަކަށް   (4)    އެހެން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައްސަލަ  އެ 
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 ؛ހ ށަހެޅިފައިވޭތޯ

އެ މައްސަލައާ ގ ޅޭޮގތ ން، ތަންފީޛީ ބާރ  ހިނާގ ޙ ކ މެްއ    (5)   

 ؛ކ ރިން ކޮށްފައިވޭތޯ 

ދަޢ ވާއަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް މި ޤާނޫނ ަގިއ   (6)   

ބަޔާންކ ރާ   ޤާނޫނެްއަގއި  އެހެން  ކަންކަން  ނ ވަތަ 

 ؛ފ ރިހަމަވެފައިވޭތޯ

ހިމެނޭޮގތ ން،   (7)    ހެކި  ބޭނ ންވާ  ސާބިތ ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާ 

 ؛ދަޢ ވާއާެއކ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔ ން ހ ށަހަޅާފައިވޭތޯ 

ފީެއއް   (8)    އެންމެހައި  ދަްއކަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ކަމާގ ޅޭޮގތ ން 

 ދައްކާފަިއވޭތޯ. 

ގ ޅޭޮގތ ން މި   )ށ(   ަގއި ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ ދަޢ ވާއަކާ  މާްއދާެގ )ހ( 

ކަމެްއ   ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާތަކ ަގއި  އެހެން 

ފ ރިހަމަނ ވާކަމަށް، ނ ވަތަ ިއޖ ރާއީޮގތ ން ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ އެހެން 

އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  އެކަން  ފ ރިހަމަކޮށްފައިނ ާވނަމަ،  ކަމެއް 

ކޯޓ  ލަސްނ ކޮށް  ފަރާތަށް  ރަޖިސްޓްރާރ ދަޢ ވާކ ރާ  ެގ 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ދަޢ ވާއަކާ   )ނ(   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  އާއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފ ރިހަމަވެފައިނ ވ މ ެގ   ކަމެއް  އިޖ ރާއީ  ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ން 

އިޢ ތިރާޟ  އެކަމަށް  ފަރާތަށް ސަބަބ ން،  ދަޢ ވާލިބޭ  ކ ރ މަށް 

 ެއއްެވސް އ ނިކަމެއް ނާންނާނެެއވެ. ލިބިެގންވާ ޙައްޤަކަށް 

 

  ދަޢ ވާ   ފަރާތަށް   ދަޢ ވާލިބޭ 
 ރައްދ ކ ރ ން 

ނ ވަތަ  )ހ(  .100 ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ދަޢ ވާެއއް  ކޯޓަށް 

 ފަރާތްތަކަށް އެ ދަޢ ވާ ރައްދ ކ ރާނީ ކޯޓ ންނެވެ. 

ޤާނޫނ ެގ  )ށ(   މި  ރައްދ ކ ރަންވާނީ،  ދަޢ ވާ  ކޯޓ ން  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 
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ޤާނޫނ ަގިއ   މި  ބެލ މަށްފަހ ،  ކަންކަން  ބަލަންޖެހޭ  ކޯޓ ން  ދަށ ން 

 ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން އެ ދަޢ ާވއަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ފ ރިހަމަވާނަަމއެވެ. 

ރައްދ ކ ރ މ ަގިއ   )ނ(   ފޯމ   ދަޢ ވާ  ކޯޓ ން  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 

ބާބ    ސައ ރަތިރީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކޯޓ ެގ  [ޢަމަލ ކ ރާނީ، 

 ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  ]ލިޔެކިޔ ންތައް 

 

  ދަޢ ވާލިބޭ   ފޯމާއެކ    ދަޢ ވާ 
 ލިޔެކިޔ ން   ފޮނ ވަންޖެހޭ   ފަރާތަށް 

އަންނަނިވި ދަޢ ވާ   )ހ(  .101 ބޭނ ންވާ  ރައްދ ދިނ މަށް  ދަޢ ވާއަށް  ފޯމާއެކ ، 

 ލިޔެކިޔ ންތައް ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯޓ ން ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

 ؛މ ޅި ދަޢ ވާއަށް ެއއްބަސްވާކަން ބަޔާންކ ރާ ފޯމ   (1)   

 ؛ދަޢ ވާެގ ބަޔަކަށް ެއއްބަސްާވކަން ބަޔާންކ ރާ ފޯމ   (2)   

 ؛ހ ށަހަޅާ ފޯމ ދަޢ ވާެގ ދިފާޢ    (3)   

 ؛ރައްދ  ދަޢ ވާ ހ ށަހަޅާ ފޯމ   (4)   

 ދަޢ ވާ ފޯމާ ޙަވާލ ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔ ން.   (5)   

އަންނަނިިވ  (ށ)   ފޮނ ވ މ ަގިއ،  ފޯމ   ދަޢ ވާ  ކޯޓ ން  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 

ހިމަނާފައި  ފޯމާއެކ   ދަޢ ވާ  ލިޔ މެއް،  ހިމެނޭ  ކަންކަން 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ދިނ މަށް މި    (1)    ރައްދ   ދަޢ ވާއަށް  ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ަގިއވާ 

 ؛ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެ މ އްދަތ 

   (2)  ( އަކ ރ ެގ  މ އްދަތ   1މި  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ދަޢ ވާައށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ހަމަވާއިރ ، 

މި ބާބ     ރައްދ ދީފައިނ ވާނަމަ،  ދިހަވަނަ  ޣައިރ   [ޤާނޫނ ެގ 

ޙ ކ މް ކ ރާ  ދަޢ ވާލިބޭ   ]ޙާޟިރ ަގއި  ޮގތ ެގމަތިން  ަގއިވާ 

ކަނޑަައޅަިއ،  ސާބިތ ވާކަމަށް  ދަޢ ވާ  އެ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ 

އެ  ނ ލައި،  ދިނ މަކާ  ނޯޓިހެއް  އިތ ރ   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 
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ޙާޟިރ ަގިއ   ޣައިރ   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  މައްސަލަ 

 ރ  ކޯޓަށް ލިބިެގންވާކަން. ނިންމ މ ެގ ބާ

ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން މައްސަލަ ހ ށަހަޅަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ފަނަރަވަނަ  )ނ(  

ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ [ބާބ    މަްއސަލަތަކ ަގއި  ބާވަތ ެގ  އިޚްތިލާފެއްނ ވާ 

މި މާއްދާެގ )ހ(   ]ޚާއްޞަ އިޖ ރާއަތ   ދަށ ން ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ެގ 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް 4( ވަނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން )1ެގ )

 ބަޔާންކ ރާ ފޯމ ތައް ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ފޮނ ވާކަށްނ ޖެހޭނެއެވެ. 

 

 ބާބ    ނ ވަވަނަ 
 އ ފެއްދ ން   ސ ވާލ    މެދ  އާ އިޚްތިޞާޞް   ކޯޓ ގެ   ރައްދ ދިނ މާއި   ދަޢ ވާއަށް 

 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ    100ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .102 ރައްދ ދިނ ން   ދަޢ ވާއަށް 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ފޯމާއި،  ބަޔާންކ ރާ    101ދަޢ ވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ފޯމ ތަކާއި ލިޔެކިޔ ން ލިބ މ ން، މި ބާބ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން  

 ދަޢ ވާއަށް ރައްދ ދޭންވާނެެއވެ. އެފަރާތ ން 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ދަޢ ވާއަށް ރައްދ ދިނ މ ގައި،   )ށ(  

 ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ބާބ     (1)    ެއާގރަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  ެއއްބަސްވ ން[މި    ]ދަޢ ވާއަށް 

ނ ވަތަ   ދަޢ ވާއަށް  މ ޅި  ޮގތ ެގަމތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި 

 ނ ވަތަ ؛ ދަޢ ވާެގ ބަޔަކަށް ެއއްބަސްވ ން 

ަގިއ    ]ދަޢ ވާެގ ދިފާޢާއި ޖަވާބ [މި ޤާނޫނ ެގ ބާރަވަނަ ބާބ     (2)   

ދިފާޢެއް  ދަޢ ވާއަށް  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ނ ވަތަ؛ ހ ށަހެޅ ން

ޤާނޫނ ެގ    (3)    ކޯޓ ެގ    110މި  ޮގތ ެގމަތިން  ާމްއދާަގިއވާ  ވަނަ 
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 އ ފެއްދ ން. މެދ  ސ ވާލ އާއިޚްތިޞާޞް

 

  ދޭންޖެހޭ   ރައްދ    ދަޢ ވާއަށް 
 މ އްދަތ  

ފޯމ     .103 ދަޢ ވާ  ފަރާތަށް  ދ ވަހ ެގ    14ރައްދ ކ ރެވޭތާ  ދަޢ ވާލިބޭ  )ސާދަ( 

 ތެރޭަގއި ދަޢ ާވއަށް ރައްދ ދޭންވާނެެއވެ. 

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .104 އެއްބަސްވ ން   ދަޢ ވާއަށް  ޮގތ ެގމަތިން   102މި  ަގިއވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ދަޢ ވާއަށް ރައްދ  ދިނ މ ަގއި، ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން މ ޅި ދަޢ ވާއަށް  

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ. އެއްބަސްވާނަމަ، 

؛ ދަޢ ވާ ފޯމާ ޙަވާލ ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔ ން ފ ރިހަމަކ ރ ން  (1)   

 އަދި

ޤާނޫނ ެގ    (2)    )  101މި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ  1ވަނަ   )

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ، މ ޅި ދަޢ ވާއަށް އެއްބަސްވާ ފޯމ  

 ފ ރިހަމަކ ރ ން.

ޮގތ ެގމަތިން   102ޤާނޫނ ެގ  މި   )ށ(   ަގިއވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ދަޢ ވާއަށް ރައްދ  ދިނ މ ަގއި، ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން މ ޅި ދަޢ ވާއަށް  

އެްއބަސްވެ،   ބަޔަކަށް  ވަކި  ދަޢ ވާެގ  ބަދަލ ަގއި،  އެއްބަސްވ މ ެގ 

ކަންކަން  އަންނަނިވި  އިންކާރ ކ ރާނަމަ،  ބަޔަކަށް  އެހެން 

 ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ. 

؛ ދަޢ ވާ ފޯމާ ޙަވާލ ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔ ން ފ ރިހަމަކ ރ ން  (1)   

 އަދި

ޤާނޫނ ެގ    (2)    )  101މި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ  2ވަނަ   )

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ، ދަޢ ވާެގ ވަކި ބަޔަކަށް ެއއްބަސްވާ 

 އަދި؛ ފޯމ  ފ ރިހަމަކ ރ ން

ޤާނޫނ ެގ    (3)    )  101މި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ  3ވަނަ   )
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ދިފާޢެއް   ދަޢ ވާއަށް  ފަދައިން  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި 

ފޯމ   ބަޔާންކ ރާ  ާމއްދާަގއި  އެ  ހ ށަހެޅ މަށްޓަކައި 

 ފ ރިހަމަކ ރ ން.

 

ދަޢ ވާއަށް   )ހ(  .105 ހ ށަހެޅ ން   ދިފާޢ    ދަޢ ވާއަށް  މ ޅި  ފަރާތ ން  ައދި/ނ ވަތަ ދަޢ ވާލިބޭ  އިންކާރ ކ ރާނަމަ 

ހ ށަހަޅަން  ދަޢ ވާެއއް  ރައްދ   ަމއްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ 

 ބޭނ ންވާނަމަ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ. 

ފޯމ    (1)    އަންގައިދޭ  ބަލައިެގންފިކަން  ފޯމ   ދަޢ ވާ 

 އަދި؛ ފ ރިހަމަކ ރ ން

 ނ ވަތަ ؛ ފ ރިހަމަކ ރ ންދަޢ ވާެގ ދިފާޢ  ފޯމ    (2)   

 ރައްދ  ދަޢ ވާ ހ ށަހަޅާ ފޯމ  ފ ރިހަމަކ ރ ން.  (3)   

އިންކާރ ކ ރާނަމަ،  )ށ(   ބަޔަކަށް  ވަކި  ދަޢ ވާެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ަގިއ    104ޢަމަލ ކ ރާނީ،  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

  ޙަވާލ ވިކަން   ފޯމާ   ދަޢ ވާ 
  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ   ލިޔ ން   އަންގައިދޭ 
 ޙާލަތްތައް 

އަންގައިދޭ   )ހ(  .106 ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  އަންނަނިވި 

 ލިޔ މެއް ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ދިފާޢ     (1)    އެ  ބޭނ ންވ މާއެކ ،  ހ ށަހަޅަން  ދިފާޢެއް  ދަޢ ވާއަށް 

ޤާނޫނ ެގ   މި  މާއްދާަގިއ   103ހ ށަހެޅ މަށް  ވަނަ 

 ނ ވަތަ ؛ ކަނޑައަޅާފަިއވާ މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި 

 ކޯޓ ެގ އިޚްތިޞާޞްއާމެދ  ސ ވާލ  އ ފެއްދ މަށްޓަކައި.   (2)   

( ަވނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ަގިއ  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ދަޢ ވާ ފޯމާ ޙަވާލ ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔ ން ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ، 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ރައްދ ދިނ މަށް  ާމއްދާަގިއ    103ދަޢ ވާއަށް  ވަނަ 
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ކަނޑައަޅާފަިއވާ މ އްދަތ  ހަމަވާއިރ ، ދަޢ ާވެގ ދިފާޢ  ހ ށަނޭޅޭނަމަ، 

 މ އްދަތ  އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް ކޯޓ ަގއި އެދ މަށްޓަކައެވެ.  އެ

( ަވނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ަގިއ  2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

ދަޢ ވާ ފޯމާ ޙަވާލ ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔ ން ހ ށަހެޅ މ ެގ ބޭނ މަކީ، 

ކޯޓ ެގ އިޚްތިޞާޞް ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  މެދ  އާއެ މާއްދާަގއި 

އ ފައްދައި،   ސ ވާލ   ފަރާތ ން  ދ ވަހ ެގ  )ސާދަ(    14ދަޢ ވާލިބޭ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަދައިން   103ތެރޭަގިއ، މި ޤާނޫނ ެގ  

 ކޯޓ ަގއި އެދ މަށްޓަކަެއވެ. 

ެގ   )ރ(   މި މާއްދާެގ )ހ(  ލިޔ ން  އަންގައިދޭ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ 

ދަޢ ވާލިބޭ 1) ހަމަވާއިރ   މ އްދަތ   ބަޔާންކ ރާ  ( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި 

ފަރާތ ން ހ ށަނާޅައިފިނަމަ، ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް މި ޤާނޫނ ެގ 

ެގ ދަށ ން، ޣައިރ     ]ޣައިރ  ޙާޟިރ ަގިއ ކ ރާ ޙ ކ މް[ދިހަވަނަ ބާބ   

 ޙާޟިރ ގައި ޙ ކ މްކ ރ މަށް ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެެއވެ. 

ެގ   )ބ(   މި މާއްދާެގ )ހ(  ލިޔ ން  އަންގައިދޭ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ 

ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،  2) ފަދައިން  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ކަމަށް  ޤަބޫލ ކ ރީ  އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓ ެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

 ބެލޭނެއެވެ. 

 

  ޙަވާލ ވިކަން   ފޯމާ   ދަޢ ވާ 
 ސޮއިކ ރ ން   ލިޔ މ ގައި   އަންގައިދޭ 

ޤާނޫނީ  )ހ(  .107 އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ކ ންފ ންޏެއް  ފަރާތަކީ  ދަޢ ވާލިބޭ 

ލިޔ މ ަގިއ   އަންަގއިދޭ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ާވ  ޝަޚްޞެއްނަމަ، 

ތަމްސީލ ކ ރ މަށް އެ ތަނަކ ން ސޮއިކ ރާނީ، އެ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް  

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. 

ލިބިެގންާވ   )ށ(   ރަްއކާތެރިކަން  ނ ވަތަ  ކ ޑަކ އްޖެއް  ފަރާތަކީ  ދަޢ ވާލިބޭ 

ލިޔ މ ަގިއ   އަންގައިދޭ  ޙަވާލ ިވކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ފަރާތެއްނަމަ، 
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ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް  މަޞްލަޙަތ   އެފަރާތެްއެގ  ސޮއިކ ރާނީ، 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފަރާތ ންނެވެ. 

 

ފޯމާ ޙަވާލ ވިކަން އަންގައިދޭ ލިޔ މ ަގއި ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢ ވާ   )ހ(  .108 އެޑްރެސް   ފޮނ ވަންވީ   ލިޔ ން 

 ލިޔެކިޔ ންތައް ފޮނ ވަންވީ އެޑްރެހެއް ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތް ތަމްސީލ ކ ރަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްނަމަ، އަދި ދަޢ ވާ   )ށ(  

ލިޔ މ ަގއި   އަންަގއިދޭ  ޙަވާލ ވިކަން  ޤާނޫނީ  ފޯމާ  ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 

ބަޔާންކ ރާ  ލިޔ މ ަގއި  އަންާގ  ޙަވާލ ިވކަން  ދަޢ ާވއާ  ވަކީލ ނަމަ، 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިާވ   ވަކީލ ެގ  ޤާނޫނީ  ވާންވާނީ،  އެޑްރެސް 

 މަސައްކަތ  ެއޑްރެހަށެވެ. 

ވަކީލެއް  )ނ(   ޤާނޫނީ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ާމއްދާަގިއ    408ޢައްޔަންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،  ވަނަ 

ެއޑްރެހެްއ   ޙަވާލ ކ ރާ  ލިޔެކިޔ ން  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  އަންގާ   ޙަވާލ ވިކަން   ފޯމާ   ދަޢ ވާ 
  ދަޢ ވާކ ރާ   ހ ށަހެޅިކަން   ލިޔ ން 
 އެންގ ން   ފަރާތަށް 

ފޯމާ    .109 ިގނަެވެގން  ދަޢ ވާ  ލިބ މާެއކ ،  ކޯޓަށް  ލިޔ ން  އަންާގ    2ޙަވާލ ވިކަން 

ލިޔ މ ން  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  އެކަން  ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ  )ދޭއް( 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

 

  ސ ވާލ    އިޚްތިޞާޞްއާމެދ    ކޯޓ ގެ 
 އ ފެއްދ ން 

ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން ދަޢ ވާއާ ޙަވާލ ވ މަށްފަހ ، އެ ދަޢ ވާ ބަލައި، ެއ   )ހ(  .110

ކޯޓަށް  ެއ  އިޚްތިޞާޞް  ނިންމ މ ެގ  ޮގތެއް  ދަޢ ވާއާމެދ  

އެފަދަ  އ ސޫލ ން  ޢާންމ   ނ ވަތަ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ލިބިެގންނ ވާކަމަށް 

ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް،   ކޯޓަށް  އެ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ 

ޙާލަތ ަގއި ޙާލަތެއް އެ  ބަލައިެގންނ ވާނެ  މައްސަލަ  ެއ  ކޯޓ ން  އެ   
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ރައްދ ދިނ މ ެގ  ދަޢ ވާއަށް  ފެނިްއޖެނަމަ،  ކަމަށް  ވ ޖޫދ ަގއިވާ 

ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ެގ   ނ ވަތަ  ބެލ މ ެގ  ދަޢ ވާ  އެ  ބަދަލ ގައި، 

ކަނޑައަޅަިއދިނ މަށް   ލިބިެގންނ ވާކަމަށް  ކޯޓަށް  އެ  އިޚްތިޞާޞް 

 ޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. އެދި ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ކޯ

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އެފަދަ ހ ށަހެޅ މެއް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭނީ،  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ދަޢ ވާ ފޯމާ ޙަވާލ ވިކަން    106މި ޤާނޫނ ެގ  

 އަންަގއިދޭ ލިޔ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަެއވެ. 

ބަޔާންކ ރާ   )ނ(   ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ފަރާތ ން  މި  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަދައިން 

އޮތ މަކ ން،  ހ ށަހަޅާފައި  ލިޔ ން  އަންަގިއދޭ  ޙަވާލ ވިކަން  ދަޢ ވާއާ 

ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ސ ވާލ ކ ރ މަށް  އިޚްތިޞާޞްއާމެދ   ކޯޓ ެގ 

 ލިބިފައިވާ ެއްއވެސް ޙައްޤަކަށް އ ނިކަމެއް ނާންނާނެެއވެ. 

މައްސަލަ )ރ(   ކޯޓަށް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ހ ށަހެޅޭނީ، މި  އެއް 

ހ ށަހަޅާތާ   ކޯޓަށް  ލިޔ ން  އަންަގއިދޭ  ޙަވާލ ވިކަން   14ދަޢ ވާއާ 

 )ސާދަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގެއވެ. 

ކޯޓަށް  )ބ(   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހ ށަހެޅ މަށް  އެ  ހ ށަހެޅ މާއެކ   އެ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  މައްސަލަެއއް 

ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހ ށަހެޅ މާމެދ   ބާރ ދޭ ހެކި  

ޮގތެއް ނިންމ މަށް ކޯޓ ން އަޑ އެހ މެއް ބޭއްވ މ ެގ ކ ރިން ދަޢ ވާލިބޭ 

 ފަރާތ ން ދަޢ ވާެގ ދިފާޢ  ހ ށަހަޅާކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ. 

ދަޢ ވާލިބޭ  )ޅ(   މ އްދަތ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ސ ވާލ  އިޚްތިޞާޞްއާމެދ   ކޯޓ ެގ  އ ފައްދަިއ    ފަރާތ ން 

ހ ށަހަޅާފައިާވ   ބެލެވޭނީ،  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ  މައްސަލަެއއް 

ކޯޓަށް  ެއ  އިޚްތިޞާޞް  ނިންމ މ ެގ  ޮގތެއް  ދަޢ ވާއާމެދ  

 ލިބިެގންވާކަން ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން ޤަބޫލ ކޮށްފައިވާ ކަމ ަގެއެވ.
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ެގ   )ކ(    )ހ(  މާއްދާެގ  މައްސަލައެްއ  މި  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަށ ން 

ކޯޓަށް  ެއ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލައެްއ  އެ  ބެލ މަށްފަހ ، 

ކޯޓ ަގިއ   ެއ  މަްއސަލަ  އެ  ނ ވަތަ  ލިބިެގންނ ވާކަމަށް 

އެކަން   ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  ކޯޓ ން  ކަމަށް  ކ ރިއަށްނ ެގންދެވޭނެ 

ނިިވ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް ކޯޓ ން ކަނޑަައޅާ ކަނޑައެޅ މ ަގިއ އަންނަ

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

 ؛ދަޢ ވާ ފޯމ  ބާޠިލ ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅ ން  (1)   

ކ ރ ން   (2)    ރައްދ ކ ރި  ފޯމ   ދަޢ ވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 

 ؛ބާޠިލ ކ ރ ން

ކ ރިން   (3)    ރައްދ ކ ރ މ ެގ  ފޯމ   ދަޢ ވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 

އަމ ރެއް   ކޮށްފައިވާ  ކަނޑައެޅ ންކޯޓ ން  ؛ ބާޠިލ ކ ރ މަށް 

 އަދި

 މައްސަލަ އިތ ރަށް ކ ރިއަށްނ ެގންދިޔ މަށް ކަނޑައެޅ ން.   (4)   

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލައެްއަގއި، އެ މައްސަލަ  )އ(   

ކޯޓ ން  ލިބިެގންނ ވާކަމަށް  ކޯޓަށް  ެއ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ 

އެ   ިމ ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މަްއސަލަ 

ޤާނޫނ ން ލިބިދީފައިވާ ކޯޓަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައަޅަިއ، އެ ކޯޓަކަށް  

 މައްސަލަ ތަހ ވީލ ކ ރެވިދާނެއެެވ.

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭ މައްސަލައެްއަގއި، އެ މައްސަލަ  )ވ(   

ކޯޓަށް   ެއ  އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓ ން ބެލ މ ެގ  ލިބިެގންާވކަމަށް 

އ ފެއްދ މ ެގ    ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ކޯޓ ެގ ިއޚްތިޞާޞްއާމެދ  ސ ވާލ 

ހ ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ޙަާވލ ވިކަން    ،ޮގތ ން  ދަޢ ާވއާ 

 އަންަގއިދޭ ލިޔ ން ބާޠިލ ވާނެެއވެ. 

ނިންމ ން   )މ(   ކޯޓ ން  ޙާލަތ ަގއި،  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ވ(  މާއްދާެގ  މި 
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)ސާދަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ދަޢ ވާ ފޯމާ ޙަވާލ ވިކަން    14ނިންމާތާ  

ކޯޓަށް  އަލ ން  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ލިޔ މެއް  އަންަގއިދޭ 

ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޙާލަތ ގައި، ދަޢ ާވއަށް ދިފާޢ  ހ ށަހެޅ މާ 

 ޢަމަލ ކ ރަންވީ ޮގތް ކޯޓ ން އަންަގންވާނެެއވެ. ގ ޅޭޮގތ ން 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   )ފ(   ަގއި  )މ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

ލިޔ މެްއ   އަންަގއިދޭ  ޙަވާލ ިވކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ފަދައިން 

ހ ށަހަޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ، ެއ މައްސަލަ ބެލ މ ެގ އިޚްތިޞާޞް ެއ  

ދަޢ ވާ ކަމަށް  ލިބިެގންވާ  ޤަބޫލ ކޮށްފައިާވ  ކޯޓަށް  ފަރާތ ން  ލިބޭ 

 ކަމަށެވެ. 

 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން، ދަޢ ވާއާިއ،    102ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން މި ޤާނޫނ ެގ    .111 ރައްދ ނ ދިނ ން   ދަޢ ވާއަށް 

 103ދަޢ ވާާއގ ޅޭ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔ ންތަކާ ޙަވާލ ވ މަށްފަހ ، މި ޤާނޫނ ެގ  

ެއާގރަވަނަ   ޤާނޫނ ެގ  މި  މ އްދަތ ަގިއ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ށްފަިއވާ ޮގތ ެގަމތިން ދަޢ ވާއަށް  ގައި ބަޔާންކޮ ]ދަޢ ވާއަށް އެއްބަސްވ ން[ބާބ  

ދަޢ ވާެގ ދިފާޢާިއ  [އެއްބަސްވެފައިނ ވާނަމަ ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ެގ ބާރަވަނަ ބާބ   

ދިފާޢެްއ    ]ޖަވާބ  ދަޢ ާވއަށް  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ަގިއ 

މި   ނިންމައި،  މައްސަލަ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ދަޢ ވާލިބޭ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ، 

ދިހަ ބާބ   ޤާނޫނ ެގ  ޙ ކ މް[ވަނަ  ކ ރާ  ޙާޟިރ ަގއި  ަގިއ    ]ޣައިރ  

ކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މެއް  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 
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 ދިހަވަނަ ބާބ  

 ޣައިރ  ޙާޟިރ ގައި ކ ރާ ޙ ކ މް 
 

ކަމަށް ބ ނެފައި   ]ކ ރާ ޙ ކ މް  ޣައިރ  ޙާޟިރ ގައި[މި ބާބ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި    .112 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   ބާބ    މި 

ދިފާޢެްއ   ދަޢ ވާެގ  ޙަވާލ ވ މަށްފަހ ،  ދަޢ ވާާއ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  އެވަނީ، 

ހ ށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މ އްދަތ ަގއި ދަޢ ާވއަށް ދިފާޢެްއ ހ ށަހަޅާފައިނ ާވ  

ޙާލަތ ގައި، މައްސަލައިެގ ޝަރީޢަތް ހިންގ މަކާ ނ ލައި، ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް 

ދިނ މަކާ ނ ލައި، އެ މައްސަލަ ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ެގ ޣައިރ  އިތ ރ  ނޯޓިހެއް  

 ޙާޟިރ ަގއި ނިންމައި ކ ރާ ޙ ކ މަށެވެ. 

 

  ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
 ހ ށަހެޅ ން   އެދި   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް 

ބަޔާންކ ރާ    .113 ބާބ ަގއި  މި  އަދި  ޙާލަތްތަކ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ަގއި  މި 

ޣަިއރ   އިޖ ރާއަތ ތަްއ   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ޙާލަތެއްަގއި  ފ ރިހަމަވެފައިާވ 

 ޙާޟިރ ގައި ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް އެދި ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

  ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
  ހ ށަނޭޅޭނެ   އެދި   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް 

 ޙާލަތްތައް 

ވަނަ މާްއދާ އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން    113މި ޤާނޫނ ެގ    .114

ފަނަރަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  މައްސަލަ  ކޯޓަށް 

ޚާްއޞަ  [ބާބ    ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ  މަްއސަލަތަކ ަގއި  ބާވަތ ެގ  އިޚްތިލާފެއްނ ވާ 

ން ކަމަށްވާނަމަ،  ަގއި ބަޔާންކ ރާ ިއޖ ރާއަތާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތި   ]އިޖ ރާއަތ 

އެހެން ޤާނޫނަކ ން   ނ ވަތަ ޣައިރ  ޙާޟިރ ަގއި ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް ހ ށަހެޅ ން 

ޙާޟިރ ަގިއ   ޣައިރ   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ޙާލަތ ަގިއ،  މަނާކޮށްފައިވާ  

 ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް ހ ށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. 

 

  ޙ ކ މްކ ރ މ ގެ   ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
 ޝަރ ޠ ތައް 

ޣައިރ   )ހ(  .115 ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  އެދިެގން  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

 ޙާޟިރ ގައި ޙ ކ މްކ ރެވޭނީ، ައންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 
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ދަޢ ާވއާ    (1)    ޙަވާލ ވ މަށްފަހ ،  ދަޢ ވާާއ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

އެ   ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވ ން  ލިޔ ެމއް  ޙަވާލ ިވކަމ ެގ 

 އަދި ؛ ހ ށަހަޅާފަިއނ ވ ންދަޢ ވާއަށް ދިފާޢެއް 

 އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ މ އްދަތ  ފާއިތ ވެފަިއވ ން.   (2)   

ޙާލަތ ަގިއ   )ށ(   ހ ށަހަޅާފައިނ ވާ  ދިފާޢެއް  ދަޢ ވާެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ެގ ޣައިރ  ޙާޟިރ ަގއި ޙ ކ މްކ ރެވޭނީ، ދަޢ ވާ ފޯމާ 

ލިޔ ން   އަންާގ  ވީނަމަވެސް،  ޙަވާލ ިވކަން  ހ ށަހަޅާފައި  ކޯޓަށް 

ދިފާޢ    ދަޢ ާވެގ  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމައެވެ. 

 

  ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
 ޙާލަތްތައް   ޙ ކ މްނ ކ ރެވޭނެ 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި ޣަިއރ  ޙާޟިރ ަގއި ޙ ކ ްމކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ.   .116

ކަމަކަށް  )ހ(   ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

އެފަދަ  ހ ށަހަޅާފައިާވ  ފަރާތ ން  ރަްއދ ވާ  ދަޢ ވާ  އެދިފައިވ ާމއެކ  

 ހ ށަހެޅ މަކާމެދ  ކޯޓ ން ޮގތެއް ކަނޑައަޅާފައިނ ވ ން. 

 ނ ވަތަ؛ ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ެގ ދަޢ ވާ ފޯމ  ބާޠިލ ކޮށްދިނ މަށް  (1)   

އެދިފައިވ ން  (2)    ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ނ ލައި  ؛ ޝަރީޢަތްކ ރ މަކާ 

 އަދި

ެއދިފައިާވ   )ށ(   ދަޢ ާވަގއި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

އެންމެހައި ފަރ ވާ )ޝަރީޢަތ ެގ ޚަރަދ ތައް ހިމެނޭޮގތ ން( ދަޢ ވާލިބޭ 

 ފަރާތ ން ފ ރިހަމައަށް ހޯދައިދީފައިވ ން. 

ފައިސާ  )ނ(   ދަޢ ވާއަކީ،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

ހޯދ މަށް   ފަރާތ ން  ދަޢ ާވކ ރާ  ކަމަށްެވފައި،  ދަޢ ވާެއއް  ހޯދ މ ެގ 

ދަޢ ވާލިބޭ  ދަްއކަންޖެހޭކަމަށް  ފަިއސާއެއް  އެންމެހައި  އެދިފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ެއ   125ފަރާތ ން އެއްބަސްެވ، މި ޤާނޫނ ެގ  
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މ އްދަތެްއ  ދަޢ ވާއަ ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  އެ  ެއއްބަސްވ މާއެކ   ށް 

 ދިނ މަށް އެދިފައިވ ން. 

 

  ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
  އެދި   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް 

  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ   ހ ށަހަޅާއިރ  
 ކަންކަން 

ޙާޟިރ ަގިއ   )ހ(  .117 ޣައިރ   ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާތަކާ  އަންނަނިވި 

އެކަމަށް   އެދި  ފޯމެއް ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 މެދ ވެރިކޮށް ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ؛ފައިސާެގ ޢަދަދ  ކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަޢ ވާ  (1)   

 ؛ފައިސާެގ ޢަދަދ  ކޯޓ ން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ދަޢ ވާ  (2)   

މ ދާ   (3)    ތެރެއިން،  ދަޢ ވާެއއްެގ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ  މ ދާ 

ދެްއކ މ ެގ   ައގ   މ ދަލ ެގ  ބަދަލ ަގިއ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ 

ދީފަިއވާ  ފޯމ ަގއި  ދަޢ ވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  އިޚްތިޔާރ  

 ؛ދަޢ ވާ

   (4)  ( އަކ ރ ެގ  )1މި  ފެށިެގން  ނަންބަރ ން  ވަނަ  ވަނަ  3(   )

ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކ ރާ ފަރ ވާތަކ ެގ ތެރެއިން ެއއް 

 ފަރ ވާއަށްވ ރެ ިގނަ ފަރ ވާ ހިމެނޭ ދަޢ ވާ.

ޙާޟިރ ަގިއ   )ށ(   ޣައިރ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 

ބާބ    އެކާވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  އެދޭނަމަ،  ކޯޓ   [ޙ ކ މްކ ރަން 

އަދި   ]އަމ ރ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެެވ.  ހ ށަހެޅ މެއް  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ެގ 

ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ފަރ ދެއްނަމަ،  އަމިއްލަ  ފަރާތަކީ  ދަޢ ވާލިބޭ 

އެނޭގނަމަ،  ދަޢ ވާލި ތާރީޚ   އ ފަން  ފަރާތ ެގ  ބޭ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ތަފާތ    (1)    ފިޔަަވއި  ފަރ ވާ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  މި މާއްދާެގ )ހ( 

 ނ ވަތަ ؛ އެހެން ފަރ ވާއަކަށް އެދިފަިއވ ން

ޤާނޫނ ެގ    (2)    ފަދައިން   122މި  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
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 ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ ން. 

ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން މި މާއްދެާގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރ ާވ  )ނ(  

ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ފިޔަވަިއ ތަފާތ  ފަރ ާވއަކަށް އެދިފައިވީނަަމވެސް،  

މާއްދާެގ   މި  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ދަޢ ވާެއއް  އެފަދަ  ހ ށަހަޅާއިރ   އެދި 

އެދި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ   ދަށ ން  ެގ  )ހ( 

 ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ޙާޟިރ ަގިއ   )ރ(   ޣައިރ   ދަޢ ވާތަކ ަގއި،  ހ ށަހެޅޭ  ދެކޮޅަށް  ދައ ލަތާ 

ދަޢ ާވެގ   ފޯމާއި  ދަޢ ވާ  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ،  އެދި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް 

ކޯޓ ން  ފޯރ ކޮށްދީފައިވާކަން  ދައ ލަތަށް  ތަފްޞީލ  

 ވެ. އެ ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެ

 

  ޙ ކ މްކ ރ މ ގެ   ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
 އިޖ ރާއަތ  

ކަނޑައެޅިެގން   )ހ(  .118 ޢަދަދ   ފައިސާެގ  ދަޢ ާވއަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވަކި 

ޤާނޫނ ެގ   މި  )  117ދަޢ ވާއެއްނަމަ،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ( 1ވަނަ 

ވަނަ ނަންބަރ ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅާއިރ  އެ ހ ށަހެޅ މ ަގިއ  

 ވެ. އެ އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެ

ދައްކައި   (1)    ޢަދަދ   ޖ މްލަ  ދަރަނީެގ  އެދޭ  އަދާކ ރަން 

 ނ ވަތަ؛ ޚަލާޞްކ ރަންޖެހޭ ތާރީޚ 

ދެއްކޭނެ    (2)    ފައިސާ  ބަހާލައިެގން  އިންސްޓޯލްމަންޓްތަކަކަށް 

 ޮގތާއި މ އްދަތ . 

ފިޔަަވއި   )ށ(   ޙާލަތްތަކ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަނޑައެޅިެގން   ޢަދަދ   ފައިސާެގ  ޙާލަތްތަކ ގައި،  އެހެން 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ގ ޅިެގން  ދަޢ ާވއަކާ  ވަނަ    117ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

( ެގ  )ހ(  ހ ށަހެޅޭ 1މާއްދާެގ  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ޙާ ޣައިރ   ގ ޅިެގން  އެ ހ ށަހެޅ މަކާ  ކ ރާނަމަ  ޙ ކ މެއް  ޟިރ ަގިއ 
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ޢަދަދ ެގ  ފައިސާެގ  ބަޔާންކ ރާ  ދަޢ ވާަގއި  އެ  ކ ރާނީ،  ޙ ކ މް 

ޢަދަދާއި  ފައިސާެގ  ޚަލާޞްކޮށްފައިނ ވާ  ދަްއކައި  ތެރެއިން، 

 ޝަރީޢަތ ެގ ޚަރަދ ތައް އަންނަނިވި ޮގތަށް ނަަގއިދިނ މަށެވެ. 

ޙާޟިރ ަގއި    (1)    ހ ށަހެޅ މ ަގއި ޣައިރ   އެދި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް 

ފައިސާ ދެއްކ މަށް ބަޔާންކ ރާ ތާރީޚ ަގއި ފައިސާ ދެްއކ މަށް 

 ނ ވަތަ ؛ ނ ވަތަ ހ ށަހަޅާ ރޭޓެއްަގއި ދެްއކ މަށް

ރޭޓެއް   (2)    ނ ވަތަ  ތާރީޚެއް  ދަްއކަންވީ  ފައިސާ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި 

 ދެއްކ މަށް. ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ ވަގ ތ ން ފައިސާ 

ދަޢ ާވެއއްަގއި،   )ނ(   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ  ކަނޑައެޅިެގން  ޢަދަދ   ފައިސާެގ 

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ 2ވަނަ މާްއދާެގ )ހ( ެގ )  117މި ޤާނޫނ ެގ  

ކ ރާ  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ   ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހ ށަހެޅޭ  ދަށ ން 

ޢަދަދާިއ ޝަރީޢަތ ެގ   ފައިސާެގ  ކަނޑައަޅާނީ  ޙ ކ މ ަގއި  ޚަރަދ ތައް 

 ކޯޓ ންނެވެ. 

މ ދާ  )ރ(   ެއ  ތެރެއިން،  ދަޢ ވާެއއްެގ  ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ  މ ދާ 

ިއޚްތިޔާރ   ދެްއކ މ ެގ  ައގ   މ ދަލ ެގ  ބަދަލ ަގިއ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ 

ޤާނޫނ ެގ  މި  ދީފަިއވާނަމަ،  ފޯމ ަގއި  ދަޢ ވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 

117  ( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނ3ަވަނަ  ދަށ ން    (  ނަންބަރ ެގ 

ޙ ކ މެްއ   ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ   ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހ ށަހެޅޭ 

އަންނަނިިވ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ޙ ކ މްކ ރާނީ،  ެއ  ކ ރާނަމަ، 

 ކަންކަން ކ ރ މަށް ކަނޑައެޅ ާމއެކ ަގެއވެ. 

 މ ދަލ ެގ   ފޯރ ކޮށްނ ދޭނަމަ  މ ދާ  ނ ވަތަ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން  މ ދާ  (1)   

 ކ ރިން)  ޢަދަދެއް   ކަނޑައަޅާ  ކޯޓ ން   ފައިސާކަމަށް  އަަގށްވާ

  ފައިސާ  އެ  ދަްއކާފައިވާނަމަ  ފައިސާެއއް  އެްއވެސް

 ައދި ؛ދެއްކ ން( އ ނިކ ރ މަށްފަހ 
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 .ދެއްކ ން ޚަރަދ ތައް ޝަރީޢަތ ެގ  (2)   

 

  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ޢަދަދ    ފައިސާގެ 
  އިންޓްރެސްޓް   ދަޢ ވާއެއްގައި 

 އެންގ ން   ދައްކަން 

ފައިސާެގ ޢަދަދ  ކަނޑަެއޅިެގން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ދަޢ ާވއެްއަގއި، މި ޤާނޫނ ެގ   .119

ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ ވަނަ ނަންބަރ (  1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  117

އަންނަނިިވ  ޙ ކ މްކ ރާނަމަ  ޙާޟިރ ަގއި  ޣަިއރ   ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މަކާ 

އިންޓް ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ޙ ކ މްކ ރާ  ދެއްކ މަށް  ޙާލަތްތަކ ަގއި  ރެސްޓް 

 އެންިގދާނެެއވެ. 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   ިމ  ތަފްޞީލ ަގއި  މާއްދާަގިއ    92ދަޢ ވާެގ  ވަނަ 

 ؛ބަޔާންކ ރާ ތަފްޞީލ ތައް ހިމަނާފައިވ ން

% )ށ(   ރޭޓް  އަށްވ ރެ    8އިންޓްރެސްޓް  އިންސައްތަ(  )އަށެއް 

 އަދި ؛ މަތިނ ވ ން

ހިސާބ ކ ރ މަށް   )ނ(   ޣައިރ  އިންޓްރެސްޓް  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  އެދިފައިވާ 

ހަމައަށް  ތާރީޚާ  ހ ށަހެޅި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ ަމށް  ޙާޟިރ ަގިއ 

 އިންޓްރެސްޓް ހިސާބ ކ ރެވ ނ  ޮގތް ބަޔާންކޮށްފަިއވ ން. 

 

  އިރ ޝާދ    އިތ ރ    ޙ ކ މްކ ރާއިރ  
 ދިނ ން 

ޙާޟިރ ަގިއ    .120 ޣައިރ   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

މި ޤާނޫނ ެގ   ެގ    117ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް އެދިފައިވަނީ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 

ޙ ކ މާ   ހިމެނޭނަމަ،  ޙ ކ މ ަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން  ދަށ ން ކަމަށްވެފައި އެ 

ފެންނަނަމަ   ކޯޓަށް  ދޭންޖެހޭކަމަށް  ިއރ ޝާދެއް  އިތ ރ   އެްއވެސް  ގ ޅިެގން 

 ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އެފަދަ އިރ ޝާދ ތަްއ، ކޯޓ ން ޙ ކ މްކ ރާއިރ  ކަ

 ؛ޢަދަދ  ފައިސާެގ ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ކޯޓ ން )ހ(  

 ނ ވަތަ  ؛ައގ  މ ދަލ ެގ ކަނޑަައޅަންޖެހޭ ކޯޓ ން )ށ(  

 އިންޓްރެސްޓްެގ ޢަދަދ .ކޯޓ ން ކަނޑަައޅަންޖެހޭ  )ނ(  
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  ފަރާތ ގެ   ގިނަ   ފަރާތަށްވ ރެ   އެއް 
 ދަޢ ވާ   ކ ރާ   މައްޗަށް 

ފަރާތަށްވ ރެ ިގނަ ފަރާތ ެގ މައްޗަށް ކ ރާ ފައިސާާއގ ޅޭ ނ ވަތަ   އެއް )ހ(  .121

ފަރާތް  ެއްއ  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަޢ ވާެއއްަގއި،  ފޯރ ކޮށްދިނ މާގ ޅޭ  މ ދާ 

ޙާޟިރ ަގިއ   ޣައިރ   ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ިގނަ  ެއއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ 

ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި ދެންތިބި ފަރާތްތަކ ެގ  

 ށް ދަޢ ާވެގ ބާކީ ބައި ކ ރިއަށްެގންދެވިދާނެއެެވ. މައްޗަ

ފަރާތ ެގ  )ށ(   ެއއް  ތެރެއިން  ފަރާތ ެގ  ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ  ދެ  ދަޢ ވާލިބޭ 

ފަރާތ ން   ދަޢ ވާކ ރާ  ޙ ކ މްކ ރ މަށް  ޙާޟިރ ަގިއ  ޣައިރ   މައްޗަށް 

 އެދިފައިވާނަމަ: 

ފިޔަވައި    (1)    އެފަރާތް  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަޢ ވާއަކީ  ދެންތިބި އެ 

ދަޢ ވާތަކެއްެގ  ވަކި  ަމއްޗަށް  ފަރާތްތަކ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ 

ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ދަޢ ވާއެއް  ކ ރިއަށްެގންދެވިދާނެ  ޮގތ ަގއި 

ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ޙ ކ މްކ ރެވޭ  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ  

އަދި   ޙ ކ މްކ ރެވިދާނެެއވެ.  ޙާޟިރ ަގިއ  ޣައިރ   މައްޗަށް 

ފަރާތްތަ ރައްދ ވާ  ދަޢ ވާ  ދަޢ ވާ ދެންތިބި  ދެކޮޅަށް  ކާ 

 ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށް ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

ދަޢ ވާއަކީ ދަޢ ވާލިބޭ އެފަރާތް ފިޔަވައި ދެންތިބި ދަޢ ވާލިބޭ   (2)   

ޮގތ ަގއި   ދަޢ ވާތަކެްއެގ  ަވކި  މަްއޗަށް  ފަރާތްތަކ ެގ 

ކަމ ގައިނ ވާނަމަ، މި ބާބ ެގ  ކ ރިއަށްެގންދެވިދާނެ ދަޢ ވާެއްއ  

ޙާޟިރ ަގިއ   ޣައިރ   އެފަރާތ ެގ  ދަށ ން 

ޮގތެްއ   މެދ   ދަޢ ާވއާ  އެ  އަދި  ޙ ކ މްކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

ކަނޑައަޅަންވާނީ، ދެންތިބި ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތްތަކ ެގ މައްޗަށް  

 ކަނޑައަޅާ ވަގ ތ ަގއެވެ.   ދަޢ ވާއާ ގ ޅިެގން ޮގތެއް
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  ޙ ކ މްކ ރ މަށް   ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
  ދަށ ން   ބާބ ގެ   އެކާވީސްވަނަ   އެދި 

 ޙާލަތްތައް   ހ ށަހަޅަންޖެހޭ 

އެދި    .122 ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ   ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 

ބާބ    އެކާވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  އަމ ރ [ހ ށަހަޅަންވާނީ  ެގ    ]ކޯޓ  

 ދަށ ންނެވެ.

ފަރާތަކީ ކ ޑަކ އްޖެއް ނ ވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދީފައިާވ  ދަޢ ވާކ ރާ   )ހ(  

 ނ ވަތަ ؛ ފަރާތެއް ކަމ ަގއިވ ން

ައންަގ )ށ(   ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ހ ށަހަޅާފަިއނ ވ މ ެގ    އިދޭދަޢ ވާ  ލިޔ ން 

ޣައިރ   ދެކޮޅަށް  އެފަރާތަކާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ސަބަބ ން 

ފަރާތަކީ  ދަޢ ވާލިބޭ  އެދޭ  ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް  ޙާޟިރ ަގއި 

 ބޭރ ަގއި ދިރިއ ޅޭ ފަރާތެއް ކަމ ަގިއވ ން.  އިންދިވެހިރާއްޖެ

 

  ދަށ ން   ބާބ ގެ   އެކާވީސްވަނަ 
  މެދ ވެރިކޮށް   ހ ށަހެޅ މެއް   ހ ށަހަޅާ 
  ކ ރާ   ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  

 ކަންކަން   އިތ ރ    ޙ ކ މާގ ޅޭ 

ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މެއް   ]ކޯޓ  އަމ ރ ]އެކާވީސްވަނަ ބާބ    )ހ(  .123

ދަޢ ވާކ ރާ   ޙ ކ ްމކޮށްދިނ މަށް  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ   މެދ ވެރިކޮށް 

ޙ ކ މްކ ރަންވާނީ ކޯޓ ން  ޙާލަތ ގައި،  އެދޭ  ދަޢ ވާކ ރާ    ،ފަރާތ ން 

ބަޔާންކ ރާ  ތަފްޞީލ ތަކ ަގއި  ދަޢ ާވެގ  ދަޢ ވާއާއި  ފަރާތ ެގ 

 ށެވެ. ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޓަށް ފެންނަ ޮގތަކަ

ލިޔ ން  )ށ(   އަންާގ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

އެދި ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ    ،

ެއ  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ހ ށަހެޅ މެއް  ކޯޓަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

ހެކީެގ   ހ ށަހަޅާ  ސާބިތ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ނޯޓިސް ހ ށަހެޅ މ ގައިާވ 

 ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ދިނ ން ލާޒިމެއްނޫނެވެ. 

ދެކޮޅަށް  )ނ(   ފަރާތަކާ  ލިބިދީފައިވާ  ރައްކާތެރިކަން  ނ ވަތަ  ކ ޑަކ އްޖެއް 

ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ޙ ކ ްމކޮށްދިނ މަށް  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ  

 އެދޭނަމަ، އެ ހ ށަހެޅ މާއެކ  ހެކި ހ ށަހެޅ ން ލާޒިމ ވާނެެއވެ. 

ޣައިރ    ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގިއ، ދ ރާލާ ނޯޓިސް ދިނ މަކާ ނ ލައި )ރ(  
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 ޙާޟިރ ގައި ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް އެދި ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން ދަޢ ވާ ފޯމާ ޙަވާލ ިވކަން އަންާގ ލިޔ ން   (1)   

 އަދި ؛ ހ ށަހަޅާފައިނ ވ ން

 ނޯޓިސް ދިނ މަށް ލާޒިމ ނ ވ ން.އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން   (2)   

 

  ޙ ކ މް   ކ ރާ   ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
 ބަދަލ ކ ރ ން   ނ ވަތަ   ބާޠިލ ކ ރ ން 

އަންނަނިިވ  )ހ(  .124 ކޮށްފަިއވަނީ  ޙ ކ މެއް  ކޮށްފައިާވ  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ  

ޙ ކ މްކ ރި  ެއ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ނޫން  ރަނަގޅަށް  ސަބަބ ތަކަށްޓަކަިއ 

 ބާޠިލ ކ ރަންވާނެެއވެ. ކޯޓ ން އެ ޙ ކ މް 

ހ ށަނޭޅ މ ެގ   (1)    ލިޔ ން  ައންގައިދޭ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ 

ޙާލަތ ގައި ޙ ކ މްކ ރާ  ޙާޟިރ ަގިއ  ޣައިރ   މި    ،ސަބަބ ން 

އަދި    115ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ   116ވަނަ 

 ؛މާއްދާގައި ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވެފައިނ ވ ން

ޙާޟިރ ަގއި    (2)    ޣައިރ   ސަބަބ ން  ހ ށަނޭޅ މ ެގ  ދިފާޢ  

ޙާލަތ ަގއި  ޤާނޫނ ެގ    ،ޙ ކ މްކ ރާ  މާއްދާެގ   115މި  ވަނަ 

އަދި   ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތަްއ    116)ށ(  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

 ؛ފ ރިހަމަވެފައިނ ވ ން

ފަރާތ ން  (3)    ދަޢ ވާކ ރާ  ކ ރިން  ކ ރ މ ެގ  ކޮށްފަިއވާ  ޙ ކ މް 

ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ކަންކަން،  އެދިފަިއވާ  ދަޢ ވާއިން 

 އަދާކޮށްފައިވ ން. ފ ރިހަމައަށް 

ފިޔަަވިއ   )ށ(   ޙާލަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހ ށަހެޅ މަކަށް  ހ ށަހަޅާ  ހެއްކާެއކ   ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އަންނަނިވި 

ޣައިރ  ޙާޟިރ ަގއި ކޮށްފަިއވާ ޙ ކ ެމއް، އެ ޙ ކ މްކ ރި   ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ކޯޓ ން ބަދަލ  ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ޙަޤީޤީ   (1)    ދިފާޢ ކ ރެވިދާނެ  ދަޢ ވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 
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 ނ ވަތަ ؛ ސަބަބ ތަކެއް ހ ރ ން

ނ ވަތަ    (2)    ބާޠިލ ކ ރަންޖެހޭ  ނ ވަތަ  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ  ޙ ކ މް 

ފ ރ ޞަތ   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ދިފާޢ ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާ 

ކޯޓަށް  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  އެކަށީެގންާވ  އެހެން  ދޭންޖެހޭ 

 ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ސަބަބެއް އޮތ ން. 

ނ ވަތަ  )ނ(   ބަދަލ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ   ކޯޓ ން  ކަނޑައެޅ މ ަގއި  ބާޠިލ ކ ރ މަށް 

ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅި  ބާޠިލ ކ ރަން  ޙ ކ މް  ތެރޭަގއި،  ކަންތައްތަކ ެގ 

 ހިމެނެއެވެ. ހ ށަހަޅާފައިވާ ައވަސްމިން 

މި ޤާނޫނ ެގ   )ރ(   ފަރާތ ން  ަގިއ    117ދަޢ ވާކ ރާ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 

ެއދިފައިާވ   ފަރ ާވއަކަށް  އިތ ރ ން  ފަރ ާވެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ފަރ ާވ   ެއ  އެދ ނ   ހޯދ މަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ޙާލަތ ގައި، 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ދޫކޮށްލީ  ެގ   117އެފަރާތ ން  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ޙާޟިރ ަގއި ދަށ  ޣައިރ   ކަނޑައެޅ މަށް   ން  ޙ ކ ެމއް  ކ ރާ 

ޙ ކ މް  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  މި  ޙާލަތ ގައި،  ކަމ ަގިއވާ  މަގ ފަހިކ ރ މަށް 

ދަޢ ވާތަކަކީ   ދޫކޮށްލާފައިވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ބާޠިލ ކޮށްފިނަމަ، 

 ވޭނެއެވެ. އެފަރާތ ން ދޫކޮށްލާފައިވާ ދަޢ ވާތަކެއް ކަމ ަގއެއް ނ ބެލެ 

 

 އެގާރަވަނަ ބާބ  
 ދަޢ ވާއަށް އެއްބަސްވ ން 

 
  ދަޢ ވާއަށް   ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ 

 އެއްބަސްވ ން 
ެއފަރާތ ެގ  )ހ(  .125 އ ފ ލ މާެއކ ،  ދަޢ ވާއެްއ  މަްއޗަށް  ފަރާތެއްެގ  ދަޢ ވާލިބޭ 

ވަކި   ދަޢ ާވެގ  އެ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާއަށް  މ ޅި  ކޮށްފައިާވ  މައްޗަށް 

 ެއއްބަސްވެވިދާނެެއވެ. ބަޔަކަށް 
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އެއްބަސްވާނީ  )ށ(   ދަޢ ވާއަށް  އ ސޫލ ން   101ޤާނޫނ ެގ    މި  ،ޢާންމ  

( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  )1ވަނަ  ނ ވަތަ  ނަންބަރ   ވަނަ  ވަނަ 2(   )

އެހެންނަމަވެސް،   މެދ ވެރިކޮށެވެ.  ފޯމ   ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި 

ސިޓީއެްއ   ހ ށަހަޅާ  ވަކިން  ފަރާތ ން  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާލިބޭ 

 ބަޔާނަކ ންވެސް ދަޢ ާވއަށް ެއްއބަސްވެވިދާނެއެވެ. 

ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން ދަޢ ވާަގިއ ހޯދ މަށް އެދޭ ހަމައެކަނި ފަރ ވާައކީ   )ނ(  

ަވކި   ކަމ ަގިއވާނަމަ،    ޢަދަދެއްެގކަނޑައެޅިފަިއވާ  ހޯދ ން  ފައިސާ 

ދަޢ ވާައށް   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ޮގތަކަށް  ޮގތްތަކ ންކ ރެ  އަންނަނިވި 

 އެއްބަސްެވވިދާނެެއވެ. 

ޤާނޫނ ެގ    (1)    މ ޅި   128މި  އެްއޮގތަށް  މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ؛ދަޢ ވާއަށް ެއއްބަސްވ ން

ދަޢ ާވެގ ވަކި  ވަނަ މާްއދާއާ ެއްއޮގތަށް    129މި ޤާނޫނ ެގ    (2)   

 ބަޔަކަށް ެއއްބަސްވ ން.

ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން ދަޢ ާވަގިއ ހޯދ މަށް އެދޭ ހަމައެކަނި ފަރ ވާަގިއ   )ރ(  

ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،   މިންވަރެއް  ަވކި  ފައިސާެގ  ދައްކަންޖެހޭ 

ދަޢ ވާައށް   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ޮގތަކަށް  ޮގތްތަކ ންކ ރެ  އަންނަނިވި 

 ވެ. އެއްބަސްެވވިދާނެއެ 

ވަނަ މާްއދާއާ އެްއޮގތަށް ފައިސާެގ މ ޅި   130މި ޤާނޫނ ެގ    (1)   

 ؛ޢަދަދ  ދެއްކ މަށް އެއްބަސްވ ން 

ޤާނޫނ ެގ    (2)    ދަޢ ާވއަށް    131މި  އެްއޮގތަށް  ާމއްދާއާ  ވަނަ 

 އެކަށީެގންވާ ޢަދަދެއް ދެްއކ މަށް އެއްބަސްވ ން. 

މި މާއްދާެގ )ނ( އަދި )ރ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވޮގތަށް ދަޢ ވާލިބޭ  )ބ(  

ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި  ެއއްބަސްވެއްޖެނަމަ،  ދަޢ ވާއަށް  ފަރާތ ން 

ދަޢ ވާކ ރާ   ޙައްޤ   އެދ މ ެގ  ޙ ކ މްކ ރ މަށް  މައްސަލަިއެގ  މެނ ވީ، 
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 ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ފަރާތަކީ    (1)    ރައްކާތެރިކަން  ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ވަތަ  ކ ޑަކ ްއޖެއް 

 ނ ވަތަ ؛ ލިބިެގންވާ ފަރާތަކަށްވ ން

ރައްކާތެރިކަން    (2)    ނ ވަތަ  ކ ޑަކ ްއޖެއް  ފަރާތަކީ  ދަޢ ވާލިބޭ 

އެއްބަސްވެފަިއވަނީ   ދަޢ ވާއަށް  ފަރާތަކަށްވެފަިއ،  ލިބިެގންވާ 

ޤާނޫނ ެގ   ދަށ ން    131ނ ވަތަ    129މި  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ކަމ ަގިއވ ން. 

އެއްބަސްވ މަށްފަހ  )ޅ(   އިޞްލާޙ ކ ރެވޭނީ    ، ދަޢ ވާއަށް  އެއްބަސްވ ން  އެ 

ެގންދެވޭނީ އަނބ ރާ  އެއްބަސްވ ން  ެއއްބަސްިވ  އެފަދައިން    ، ނ ވަތަ 

 ކޯޓ ެގ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ ަގެއެވ.

 

މާްއދާެގ ދަށ ން ދަޢ ވާއަށް ެއއްބަސްވ މަށް ވަނަ    128މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .126 މ އްދަތ    އެއްބަސްވ މ ގެ   ދަޢ ވާއަށް 

ޤާނޫނ ެގ   މި  މާއްދާެގ   131ނ ވަތަ    130، 129ނ ވަތަ  ވަނަ 

ކޯޓަށް  ލިޔ ން  ބަޔާންކ ރާ  އެއްބަސްވާކަން  ދަޢ ވާއަށް  ދަށ ން 

ދަޢ ވާއަށް   ފިޔަވައި،  ޙާލަތްތައް  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ހ ށަހެޅ މަށް 

ހ  ކޯޓަށް  ލިޔ ން  ބަޔާންކ ރާ  މ އްދަތަކީ  އެއްބަސްވާކަން  ށަހެޅ މ ެގ 

 )ސާދަ( ދ ވަހެވެ.  14ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތަށް ދަޢ ވާ ފޯމ  ފޯރ ކޮށްދޭތާ 

މ ްއދަތ ތަްއ  )ށ(   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބާބ   ، ފާއިތ ވ މަށްފަހ ަގިއވެސް  ދިހަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  ޣައިރ  [މި 

ޙ ކ މް  ޙާޟިރ ަގއި  ޙ ކ މެއް    ]ކ ރާ  ދަށ ން ޣައިރ  ޙާޟިރ ަގިއ  ެގ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ވަނަ   128ކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 

ކޯޓަށް   ލިޔ ން  އެއްބަސްާވކަމ ެގ  ދަޢ ާވއަށް  ދަށ ން  މާއްދާެގ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ   129ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  މާއްދާ  ވަނަ 

ށ ން ދަޢ ވާއަށް  ވަނަ ާމއްދާެގ ދަ  131ވަނަ މާއްދާ ނ ވަތަ    130
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 އެއްބަސްެވވިދާނެެއވެ. 

ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ )ނ(   ޙާލަތ ަގިއ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ    ، މި 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ އަސްލ  މ އްދަތ ަގއި ދަޢ ާވއަށް ެއއްބަސްވެްއޖެނަމަ  

 ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރާއަތާ އެއްޮގތަށެވެ. 

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .127 އެދ ން   ކޯޓ ގައި   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ދަޢ ވާލިބޭ   125މި  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ދަޢ ވާައށް   ލިޔ މ ން  ެއފަރާތ ެގ ފަރާތ ން  އެއްބަސްެވއްޖެނަމަ، 

ދަޢ ވާކ ރާ   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އެއްބަސްވ މ ެގ 

 ފަރާތ ން އެދެވިދާނެއެެވ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކޯޓ ން ޙ ކ މްކ ރަންވާނީ، ދަޢ ާވއަށް ެއއްބަސްިވ   )ށ(  

ބިނާކޮށް މަްއޗަށް  ފަރާތަށް    ،އެއްބަސްވ މ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ 

 ޙައްޤ ާވކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ފަރ ާވއެއް ދިނ މަށެވެ. 

 

  ހޯދ މަށް   ފައިސާ   ޢަދަދެއްގެ   ވަކި 
  މައްސަލަތަކ ގައި   ދަޢ ވާކޮށްފައިވާ 

 އެއްބަސްވ ން   ދަޢ ވާއަށް   މ ޅި 

ދަޢ ވާކޮށްފައިވާ   )ހ(  .128 ހޯދ މަށް  ޢަދަދެްއެގ ފައިސާ  ަމއްސަލަތަކ ަގއި ވަކި 

މ ޅި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ެއއްބަސްވ ަމށްޓަކައި  ދަޢ ވާއަށް  މ ޅި 

 ދަޢ ވާއަށް ެއއްބަސްވިކަމ ެގ ލިޔ މެއް ކޯޓަށް ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

ދަޢ ވާލިބޭ  )ށ(   ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ލިޔ  ބަޔާންކ ރާ  އެއްބަސްވާކަން  ދަޢ ވާއަށް  ކޯޓަށް ފަރާތ ން  ން 

ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ލިޔ ން  އެ  ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ މ ން، 

ލިބ މ ން ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ލިޔ ން  އެ  އަދި   ،ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  އެދި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ ން  މައްސަލަިއަގއި 

ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި ޢަމަލ ކ ރާނީ އަންނަނިިވ 

 ެގ ތެރެއިން ޮގތަކަށެވެ. ޮގތްތަކ  

މ އްދަތަކަށް   (1)    ަވކި  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 
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އިން   )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ،  އެދިފައިނ ވާނަމަ 

( ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖ ރާއަތ ތަކާ ރފެށިެގން )

 އެްއޮގތަށެވެ. 

ފައިސާ    (2)    ފަރާތ ން  މ އްދަތަކަށް ދަޢ ވާލިބޭ  ަވކި  ދެއްކ މަށް 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ވަނަ   133އެދިފައިވާނަމަ 

 މާއްދާަގިއވާ އިޖ ރާއަތާ ެއއްޮގތަށެވެ. 

ެއދޭއިރ ،   )ނ(   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ކޯޓ ަގއި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ބަޔާންކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ޢަދަދ  ދައްކާ ޚަލާޞްކ ރަންޖެހޭނެ އެންމެ ފައިސާެގ ޖ މްލަ    (1)   

 ؛ފަހ ެގ ތާރީޚ 

ވަކި މ އްދަތަކަށް ބަހާލައިެގން ފައިސާ ދަްއކާނަމަ، ފައިސާ   (2)   

 ދައްކަންޖެހޭ ވަގ ތ ތަކާއި ފަިއސާ ބަހާލާ ރޭޓ ތައް.

ތެރެއިން  )ރ(   ޢަދަދ ެގ  ދަޢ ވާކ ރި  ޙ ކ ްމކ ރަންާވނީ  މައްސަލަިއަގއި 

އެ ފައިސާ އ ނިކ ރ މަށްފަހ     ،ފަިއސާެއއް ދަްއކާފައިވާނަމައެްއވެސް  

ޢަދަދާއި ޮގތަށް   ،ޖެހޭ  އަންނަނިވި  ޚަރަދ ތައް  ޝަރީޢަތ ެގ 

 ދެއްކ މަށެވެ. 

އެދޭއިރ    (1)    ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ކޯޓ ަގިއ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

ތާރީޚ ެގ   ދެްއކ މަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ފައިސާ  ނިޔަލަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެދޭއިރ   އެފަދައިން  ރޭޓ ަގިއ    ނ ވަތަ 

 ؛ފައިސާ ދެއްކ މަށް

އެދޭއިރ    (2)    ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ކޯޓ ަގިއ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ 

ބަޔާންކޮށްފަިއ  ފައިސާ   ތަފްޞީލ ތައް  ޮގތ ެގ  ދަްއކާނެ 

 ނެތްނަމަ، ވަގ ތ ން ފައިސާ ދެއްކ މަށް. 
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  ހޯދ މަށް   ފައިސާ   ޢަދަދެއްގެ   ވަކި 
  މައްސަލަތަކ ގައި   ދަޢ ވާކޮށްފައިވާ 

  ބަޔަކަށް   ވަކި   ދަޢ ވާގެ 
 އެއްބަސްވ ން 

ދަޢ ވާކޮށްފައިވާ   )ހ(  .129 ހޯދ މަށް  ޢަދަދެްއެގ ފައިސާ  ަމއްސަލަތަކ ަގއި ވަކި 

ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ  އެްއބަސްވ މަށްޓަކައި  ބަޔަކަށް  ވަކި  ދަޢ ވާެގ 

ކޯޓަށް  ލިޔ މެްއ  އެްއބަސްވާކަމ ެގ  ބަޔަކަށް  ދަޢ ވާެގ 

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

ކޯޓަށް  )ށ(   ލިޔ ން  އެއްބަސްވިކަމ ެގ  ދަޢ ވާައށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

ލިޔ ން   އެ  ފޮނ ވަންާވނެއެވެ.  ހ ށަހެޅ މ ން  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ 

ޮގތްތަކ ެގ   ތިރީަގިއވާ  ލިބ މ ން،  ލިޔ ން  ެއ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ 

ޮގތެްއ   އިޚްތިޔާރ ކ ރާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ތެރެއިން 

 ބަޔާންކ ރ މަށްފަހ  ކޯޓަށް އަންަގންވާނެއެވެ. 

  ޢަދަދ   އެއްބަސްވެފަިއވާ  ދެއްކ ަމށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (1)   

 ؛ޤަބޫލ ކ ރ ން ފަރާތ ން ދަޢ ވާކ ރާ

  ޢަދަދ   އެއްބަސްވެފަިއވާ  ދެއްކ ަމށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (2)   

  މަރ ޙަލާަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ  ޤަބޫލ ނ ކޮށް،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ

 ނ ވަތަ  ؛އެދ ން  މަށްޔ ކ ރިއަށްެގންދި މައްސަލަ

 މ އްދަތަކަށް  އިތ ރ   ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (3)   

 ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ޙާލަތ ަގިއ،  އެދިފައިވާ

 ޤަބޫލ ކ ރިނަމަވެސް  ޢަދަދ   އެއްބަސްވި   ދައްކަން  ފަރާތ ން

 . އެއްބަސްނ ވ ން  ޮގތަށް ހ ށަހަޅާފަިއވާ ދެއްކ މަށް ފައިސާ

  ެއންގ މެއް   ކޯޓ ން  ދަށ ން  ގެ (  ށ)  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ )ނ(  

 ކަންކަން  އަންނަނިވި  ތެރޭަގއި  ދ ަވހ ެގ(  ސާދަ)  14  އަންާގތާ

 . ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ

 އަދި  ؛އެންގ ން  ކޯޓަށް  އެދޭޮގތް ފަރާތ ން ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

 ދަޢ ވާލިބޭ  ކޯޓ ން  ޮގތްތައް  އެދ ނ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  (2)   

 . އެންގ ން ފަރާތަށް
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 ލިބޭތާ  ނޯޓިސް  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ދަށ ން   ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ކޯޓަށް   އެދޭޮގތް   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ތެރޭަގއި   ދ ވަހ ގެ (  ސާދަ)  14

 . ކ ރިއަށްެގންދަންވާނެއެވެ ދަޢ ވާ ކޯޓ ން އަންާގފައިނ ވާނަމަ،

  ދަޢ ވާކ ރާ   ޢަދަދ   އެއްބަސްވެފަިއވާ  ދެއްކ މަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ބ(  

 އެދި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ ން   މައްސަލަިއަގއި   ޤަބޫލ ކ ރާނަމަ،  ފަރާތ ން

 އެފަދަ  އަދި .  އެދެވިދާނެެއވެ  ކޯޓ ަގއި  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ

 ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ގެ   އަންނަނިވި  ޢަމަލ ކ ރާނީ  ޙާލަތެއްަގއި

 . ޮގތަކަށެވެ

 މ އްދަތަކަށް  ަވކި  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (1)   

 އިން(  ޅ)  މާއްދާެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ   އެދިފައިނ ވާނަމަ،

 އަކ ރ ތަކ ަގއި  ހ ރި  ނިޔަލަށް  ެގ(  ކ)  ފެށިެގން

 . ެއއްޮގތަށެވެ  އިޖ ރާއަތާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 މ އްދަތަކަށް  ަވކި  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (2)   

 ވަނަ  133  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ   އެދިފައިވާނަމަ،

 . ެއއްޮގތަށެވެ އިޖ ރާއަތާ  މާއްދާަގިއވާ

  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ދަށ ން  ެގ(  ބ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

 ކަންކަން   އަންނަނިވި  އެދޭިއރ ،  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް

 . ފާހަަގކ ރަންވާނެެއވެ

 އެންމެ   ޚަލާޞްކ ރަންޖެހޭ  ދައްކާ  ޢަދަދ   ޖ މްލަ  ފައިސާެގ  (1)   

 ؛ތާރީޚ  ފަހ ެގ

 ފައިސާ   ދަްއކާނަމަ،  ފައިސާ  ބަހާލައިެގން   މ އްދަތަކަށް  ވަކި  (2)   

 . ޮގތް ބަހާލެވޭ ފަިއސާ ވަގ ތ ތަކާއި ދައްކަންޖެހޭ

  ެއއްެވސް   ޢަދަދ ން  ދަޢ ވާކ ރި  ޙ ކ މްކ ރަންާވނީ،  މައްސަލަިއގައި )ކ(   

  އ ނިކ ރ މަށްފަހ    ފައިސާ  އެ  ދައްކާފަިއވާނަމަ،   ފައިސާެއއް
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 ޝަރީޢަތ ެގ  ޢަދަދާއި  ބާކީ  ދަްއކަންޖެހޭ  ޢަދަދ ން  ދަޢ ވާކ ރި

 . އެކ ަގެއވެ ކަނޑައެޅ މާ ދެއްކ މަށް ޮގތަށް  އަންނަނިވި ޚަރަދ ތައް

 އެދޭއިރ   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

 ޢަދަދަށް،   އެއްބަސްވެފަިއވާ  ކ ރިން  ތާރީޚ ގެ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ނ ވަތަ  ؛ދެްއކ މަށް ފައިސާ ެއޮގތަށް އަދި

 އެދޭއިރ   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  (2)   

  ބަޔާންކޮށްފައި   ތަފްޞީލ ތައް  ޮގތ ެގ  ދަްއކާނެ  ފައިސާ

 . ދެއްކ މަށް ފައިސާ ވަގ ތ ން ނެތްނަމަ،

 

  ޢަދަދ    ފައިސާގެ   އެދޭ   ހޯދަން 
  މ ޅި   ދަޢ ވާގައި   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ 

 އެއްބަސްވ ން   ދެއްކ މަށް   ޢަދަދ  

 މ ޅި   ދަޢ ވާެއއްަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ  ޢަދަދ   ފައިސާެގ  އެދޭ  ހޯދަން )ހ(  .130

  އެއްބަސްވާނަމަ،   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ދެްއކ މަށް  އެކ ަގއި  ޢަދަދ 

 . އަންަގންވާނެެއވެ ކޯޓަށް ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ އެކަން

  މި   ލިޔ ން  ެއއްބަސްވިކަމ ެގ  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ށ(  

 ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ

 .އަންަގންވާނެެއވެ   ކޯޓ ން އެކަން

 ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ނޯޓިސް  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ެއންގ މަށް  އެ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)  14  ލިބޭތާ

 ޖަވާބ   އެންގ މަށް   އެ  އެފަދައިން  އަދި.  ޖަވާބ ދޭންވާނެެއވެ

 . ކ ރިއަށްެގންދަންވާނެއެވެ  ދަޢ ވާ ކޯޓ ން ފޮނ ވާފައިނ ވާނަމަ

  ނިންމާ  ކޯޓ ން  ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް  ޙ ކ މްކ ރަންާވނީ  މައްސަލަިއގައި )ރ(  

  އަންގާ   ދެއްކ މަށް   ޮގތ ަގއި  ޚަރަދ ެގ  ޝަރީޢަތ ގެ   ޢަދަދާއި  ފައިސާގެ 

 . ެއކ ަގެއވެ ކަނޑައެޅ މާ ދެއްކ މަށް ޢަދަދ  ފައިސާެގ
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  ޢަދަދ    ފައިސާގެ   އެދޭ   ހޯދަން 
  ދަޢ ވާކޮށްފައިވާ   ބަޔާންނ ކޮށް 

  ދަޢ ވާއަށް   މައްސަލަތަކ ގައި 
  ދެއްކ މަށް   ޢަދަދެއް   އެކަށީގެންވާ 
 އެއްބަސްވ ން 

  ދަޢ ވާކޮށްފައިވާ   ބަޔާންނ ކޮށް  ޢަދަދ   ފައިސާެގ  އެދޭ  ހޯދަން )ހ(  .131

 ދެއްކ މަށް  ޢަދަދެއް  އެކަށީެގންވާ  ދަޢ ާވއަށް   މައްސަލަތަކ ަގއި

 ކޯޓަށް   ލިޔ މެއް   ެއކަމ ެގ  އެއްބަސްވާނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

  މި   ލިޔ ން  ެއއްބަސްވިކަމ ެގ  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ށ(  

 ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ

 .އަންަގންވާނެެއވެ   ކޯޓ ން އެކަން

 ނޯޓިސް   ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ )ނ(  

 ެއންގ މަށް  އެ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)  14  ލިބޭތާ

 ޖަވާބ    އެންގ މަށް  އެފަދައިން  އަދި .   ޖަވާބ ދޭންވާނެެއވެ

 . ކ ރިއަށްެގންދަންވާނެއެވެ ދަޢ ވާ ކޯޓ ން ފޮނ ވާފައިނ ވާނަމަ،

 ޤަބޫލ ކ ރާނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ހ ށަހެޅ ން  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ )ރ(  

  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  އެދި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ ން  މައްސަލަިއގައި

 އަންނަނިވި  ޢަމަލ ކ ރާނީ  ޙާލަތެއްަގއި  އެފަދަ  އަދި.  އެދެވިދާނެެއވެ

 . ޮގތަކަށެވެ ތެރެއިން ޮގތްތަކ ެގ

 މ އްދަތަކަށް  ަވކި  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (1)   

  އިން (  ބ)  މާއްދާެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ،  އެދިފައިނ ވާނަމަ،

 މާއްދާތަކ ގައި  ހ ރި  ނިޔަލަށް  ެގ(  އ)  ފެށިެގން

 . ެއއްޮގތަށެވެ  އިޖ ރާއަތާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 މ އްދަތަކަށް  ަވކި  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (2)   

 ވަނަ   133  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ،   އެދިފައިވާނަމަ،

 . ެއއްޮގތަށެވެ އިޖ ރާއަތާ  މާއްދާަގިއވާ

  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ދަށ ން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ކަންކަން   އަންނަނިވި  އެދޭިއރ ،  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް
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 . ފާހަަގކ ރަންވާނެެއވެ

 އެންމެ   ޚަލާޞްކ ރަންޖެހޭ  ދައްކާ  ޢަދަދ   ޖ މްލަ  ފައިސާެގ  (1)   

 ؛ތާރީޚ  ފަހ ެގ

 ފައިސާ   ދަްއކާނަމަ،  ފައިސާ  ބަހާލައިެގން   މ އްދަތަކަށް  ވަކި  (2)   

 . ޮގތް ބަހާލެވޭ ފަިއސާ ވަގ ތ ތަކާއި ދައްކަންޖެހޭ

  ޙ ކ މްކ ރަންވާނީ،   މައްސަލައިަގއި  ދަށ ން  ެގ(  ބ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

  އެްއވެސް   ޢަދަދ ން   ހ ށަހެޅި   ދެއްކ މަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

 އ ނިކ ރ ަމށްފަހ ،  ފައިސާ  އެ  ދައްކާފައިވާނަމަ،   ފައިސާެއއް

 ބާކީ   ދައްކަންޖެހޭ  ޢަދަދ ން  ހ ށަހެޅި  ދެއްކ މަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

  ދެއްކ މަށް  ޮގތަށް  އަންނަނިވި  ޚަރަދ   ޝަރީޢަތ ެގ  ޢަދަދާއި

 . ކަނޑައެޅ ާމއެކ ަގެއވެ

 އެދޭއިރ   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

 ދެްއކ މަށް  ފައިސާ  ނިޔަލަށް  ތާރީޚ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  ރޭޓ ަގއި   އެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އެދޭއިރ   އެފަދައިން  ނ ވަތަ

 ނ ވަތަ  ؛ދެއްކ މަށް ފައިސާ

 އެދޭއިރ   ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  (2)   

  ބަޔާންކޮށްފައި   ތަފްޞީލ ތައް  ޮގތ ެގ  ދަްއކާނެ  ފައިސާ

 . ދެއްކ މަށް ފައިސާ ވަގ ތ ން ނެތްނަމަ،

ފަރާތ ން ދެއްކ މަށް ހ ށަހެޅި ޢަދަދ  ދަޢ ވާކ ރާ ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ   )ކ(   

ފަރާތ ން   ދަޢ ވާކ ރާ  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ކޯޓ ން  ޤަބޫލ ނ ކ ރާނަމަ، 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކަނޑައަޅާ   )އ(    ކޯޓ ން  ޙ ކ މްކ ރަންވާނީ  ދަށ ން  ެގ  )ކ(  މާއްދާެގ  މި 

 ޢަދަދަކާއި ޝަރީޢަތ ެގ ޚަރަދ ެގ ފައިސާ ދެއްކ މަށެވެ. 
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  ނާދެވޭ   އެއްބަސްވ މަކަށް 
 ފޮނ ވ ން   ޝަރީޢަތަށް   ކަންކަމ ގައި 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން ދައްކަންޖެހޭ   131ވަނަ މާްއދާއާއި    130މި ޤާނޫނ ެގ    .132

ފައިސާެގ ޢަދަދ  ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި ކޯޓ ން ޙ ކ މްކ ރާއިރ ، ވަކި ކަމަކާމެދ  

ފެންނަ އެންމެ އެކަށީެގންވާ ޮގތަކަށް  އެއްބަސްވ މަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް  

ަމއްސަލަ    އިރ ޝާދ  ޮގތަކީ  ރަނަގޅ   އެންމެ  ފެންނަ  ކޯޓަށް  ދިނ މާއެކ  

 ޝަރީޢަތަށް ފޮނ ވ ން ކަމ ަގިއވާނަމަ، މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނ ވިދާނެއެވެ. 

 

   އިތ ރ    ދެއްކ މަށް   ފައިސާ 

 އެދ ން   ވަގ ތަށް 
  ނ ވަތަ   މާއްދާ   ވަނަ  129  ނ ވަތަ  މާްއދާ  ވަނަ  128  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .133

  ދަޢ ވާއަށް   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަށ ން  މާއްދާގެ   ވަނަ  131

 ެއފަރާތަށް  ަވގ ތަށް  އިތ ރ   ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  އެއްބަސްވާނަމަ،

 . އެދެވިދާނެެއވެ

 ހ ށަހެޅ މަކީ،   ހ ށަހަޅާ  އެދި  ވަގ ތަށް  އިތ ރ   ދެއްކ މަށް  ފައިސާ )ށ(  

  ނިންމ މަށް   ޮގތެއް  ތާރީޚާމެދ    ޚަލާޞްކ ރަންޖެހޭ  ދައްކާ  ފައިސާ

 ފައިސާ   ދައްކާއިރ ،  ފައިސާ  ބަހާލައިެގން  މ އްދަތަކަށް  ވަކި  ނ ވަތަ

  ޮގތާމެދ    ބަހާލެވޭ  ފައިސާ  ދަްއކަންޖެހޭ  ވަގ ތ ތަކާއި  ދައްކަންޖެހޭ

 . ހ ށަހެޅ މެކެވެ ހ ށަހަޅާ ނިންމ މަށް ޮގތެއް

 ކޯޓަށް   ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ  އެދި  ވަގ ތަށް  އިތ ރ   ދެއްކ މަށް  ފައިސާ )ނ(  

 ކޯޓަށް  އެއްބަސްވެ   ދަޢ ވާއަށް  އެފަރާތ ން  ހ ށަހެޅ ން،  ހ ށަހަޅާ

 . ހ ށަހަޅަންާވނެއެވެ ލިޔ މާއެކ  ފޮނ ވާ

 ޤަބޫލ ކ ރާނަމަ،  ހ ށަހެޅ ން  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ރ(  

  ކޯޓ ަގއި   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  މައްސަލަިއގައި

 . އެދެވިދާނެެއވެ

 ކޯޓ ން  ޙާލަތ ަގއި   އެދޭ  ކޯޓ ަގއި  ދަށ ން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 . ކަނޑައެޅ ާމއެކ ަގެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ޙ ކ މްކ ރަންވާނީ

 ދަޢ ވާކ ރި   ދަށ ންނަމަ،  މާއްދާެގ  ވަނަ  128  ޤާނޫނ ެގ  މި  (1)   
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 ދައްކާފަިއވާނަމަ  ފައިސާއެއް  އެްއވެސް   ތެރެއިން  ޢަދަދ ެގ

 ޝަރީޢަތ ގެ   ޢަދަދާއި  ބާކީ  ދަްއކަންޖެހޭ  ތެރެއިން  އޭެގ

 ނ ވަތަ ؛ދެއްކ މަށް ޚަރަދ ތައް

 ދަށ ންނަމަ،   މާއްދާެގ  ަވނަ  129  ޤާނޫނ ެގ  މި  (2)   

 ފައިސާެއއް  އެއްެވސް  ޢަދަދ ން  އެއްބަސްވެފަިއވާ

 ޢަދަދާއި   ބާކީ  ދައްކަންޖެހޭ  ޢަދަދ ން  އެ  ދައްކާފަިއވާނަމަ

 ނ ވަތަ  ؛ދެއްކ ަމށް ޚަރަދ ތައް ޝަރީޢަތ ެގ

 ދަޢ ވާލިބޭ  ދަށ ންނަމަ،  މާއްދާެގ  ވަނަ  131  ޤާނޫނ ެގ  މި  (3)   

  އެްއވެސް   ޢަދަދ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ދެއްކ މަށް  ފަރާތ ން

 ދެއްކ މަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަްއކާފަިއވާނަމަ،  ފައިސާެއއް

 ޝަރީޢަތ ެގ   ޢަދަދާއި   ބާކީ  ދައްކަންޖެހޭ  ޢަދަދ ން   ހ ށަހެޅި

 . ދެއްކ މަށް ޚަރަދ ތައް

  ޙާލަތެްއަގއިވެސް   ހ ރިހާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ބ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

  އިތ ރ    ދެއްކ މަށް   ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ޙ ކ މްކ ރަންވާނީ

 ތާރީޚާއި   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހ ށަހެޅ މ ގައި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ވަގ ތަށް

 . ދެއްކ މަށެވެ ފައިސާ ރޭޓ ގައި

 

  ގޮތް   ދައްކަންޖެހޭ   ފައިސާ 
 ކަނޑައެޅ ން 

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  133  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .134

 ދަޢ ވާލިބޭ  ޙާލަތ ަގިއ،  އެދޭ  ވަގ ތަށް  އިތ ރ   ދެއްކ މަށް  ފައިސާ

  ދަޢ ވާކ ރާ   ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން

 ކޯޓަށް   އެކަން   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ޤަބޫލ ނ ކ ރާނަމަ،  ފަރާތ ން

 . އަންަގންވާނެެއވެ

  ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ށ(  

  ދެއްކ މަށް   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ޤަބޫލ ކ ރާނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ
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 އަދި  ކ ރިން   ތާރީޚެއްެގ  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓ ން  ޢަދަދ ،  އެއްބަސްވި

 ކޯޓ ން   ދެްއކ މަށް  ރޭޓެއްަގއި  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓ ން

 . ޙ ކ މްކ ރަންވާނެެއވެ

 

  ކޯޓ ން   ގޮތް   ދައްކަންޖެހޭ   ފައިސާ 
 ކަނޑައެޅ ން 

  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި   ކޯޓ ން  ރޭޓ   ތާރީޚާއި  ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ )ހ(  .135

 .ނޫނެވެ  ލާޒިމެއް ބޭްއވ ން އަޑ އެހ މެއް

  އަޑ އެހ މެއް   ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި  ރޭޓ   ތާރީޚާއި  ދައްކަންޖެހޭ  ފައިސާ )ށ(  

  7  ތާރީޚ ެގ  އޮންނަ  ައޑ އެހ ން  ޚަޞްމަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ބާއްވާނަމަ،

 . ދޭންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ނޯޓިސް އެކަމ ެގ  ކ ރިން ދ ވަސް( ހަތެއް)

 

  ތާރީޚާއި   ދައްކަންޖެހޭ   ފައިސާ 
  ދިނ މަށް   ކަނޑައަޅައި   އަލ ން   ގޮތް 

 އެދ ން 

  ދަްއކަންޖެހޭ   ފައިސާ  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ  135  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .136

  ބޭއްވ ަމކާ   އަޑ އެހ މެއް  ކަނޑައަޅާފަިއވަނީ  ކޯޓ ން  ރޭޓ   ތާރީޚާއި

  ޮގތެއް   އަލ ން  މައްސަލަިއަގއި  ޚަޞްމަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ނ ލައިނަމަ،

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ އެދި ކަނޑައަޅައިދިނ މަށް

  ހ ށަހަޅަންޖެހޭނީ   ހ ށަހެޅ މެއް  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ަމއްސަލަ   ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ކަނޑައެޅިޮގތް  ކޯޓ ން

  ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)  14  އަންާގތާ  ލިޔ މ ން   ފަރާތަށް  ހ ށަހަޅާ

 . ތެރޭަގެއވެ

 

  ދަޢ ވާއަށް  މ ޅި ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ ދަށ ން މާއްދާެގ ވަނަ 128 ޤާނޫނ ެގ މި  .137 ދެއްކ ން   އިންޓްރެސްޓް 

 ފ ރިހަމަވާނަމަ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ޙާލަތ ގައި،  ޙ ކ މްކ ރާ  އެއްބަސްވ މ ން

  ޢަދަދ   އިންޓްރެސްޓްެގ  ތެރޭަގއި  ޢަދަދ ެގ  ފައިސާެގ  ދައްކަންޖެހޭ

 .ހިމެނޭނެއެވެ

 ތަފްޞީލ ތައް   ހިމަނަންޖެހޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  92  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  
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 ؛ހިމަނާފައިވ ން  ތަފްޞީލ ަގއި ދަޢ ވާެގ

  އަށްވ ރެ (  އިންސައްތަ  އަށެއް)  8%  ރޭޓް  އިންޓްރެސްޓް )ށ(  

 އަދި  ؛އިތ ރ ނ ވ ން

  ހ ށަހެޅ މ ަގިއ،  ހ ށަހަޅާ  އެދި  ޙ ކ މްކ ރ މަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ނ(  

 ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  ހިސާބ ކ ރެވ ނ    އިންޓްރެސްޓް   ފޯމ ަގއި   ދަޢ ވާ

  ޮގތ ގެ   ހިސާބ ކ ރި  އިންޓްރެސްޓް  ހަމައަށް  ދ ވަހާ  ޙ ކ މްކ ރާ

 .ހިމެނިފައިވ ން ތަފްޞީލ 

 

 ބާބ    ބާރަވަނަ 
 ޖަވާބ    ދިފާޢާއި   ދަޢ ވާގެ 

 

 ހަތްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  މަްއޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ )ހ(  .138 ހ ށަހެޅ ން   ދިފާޢ  

  ހ ށަހެޅ މާއެކ ،   ދަޢ ވާެއއް  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއވާ  ]ދަޢ ވާކ ރ ން[  ބާބ 

 ދަޢ ވާލިބޭ   ދިފާޢ ކ ރ މަށް  ބައެއް  ދަޢ ވާެގ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  މ ޅި

 ކޯޓަށް   ޮގތ ެގމަތިން  ބާބ ަގިއވާ  މި  ދިފާޢ   އެ  އެދޭނަމަ،  ފަރާތ ން

 . ވެހ ށަހަޅަންވާނެއެ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި )ށ(  

 . ނ ޖެހޭނެއެވެ ހ ށަހަޅާކަށް ދިފާޢ  ޮގތަށް

 ކޯޓ ެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ   110  ޤާނޫނ ެގ  މި  (1)   

 ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  އ ފައްދައި  ސ ވާލ   އިޚްތިޞާޞްއާމެދ 

 އަދި  ؛ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޯޓަށް

 ޤާނޫނ ެގ   މި  ކ ރިން  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދިފާޢ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (2)   

 ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް  ދަށ ން  ގެ (  ހ)  ާމއްދާެގ  ވަނަ  165

 ދަޢ ވާކ ރާ  އެދި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  މައްސަލަިއެގ  ނ ލައި
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  ނިންމ މ ެގ  ޮގތެއް  އެކަމާމެދ   ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ފަރާތ ން

 .ކ ރިން

 

 ކަންކަން  އަންނަނިވި  ދިފާޢެއްަގިއ،  ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ހ(  .139 ކަންކަން   ހިމަނަންޖެހޭ   ދިފާޢ ގައި 

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  ހިަމނާފައިވާ  ތަފްޞީލ ގައި  ދަޢ ވާެގ  (1)   

 ؛ކަންކަން އިންކާރ ކ ރާ ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ

 ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  ހިަމނާފައިވާ  ތަފްޞީލ ގައި  ދަޢ ވާެގ  (2)   

 ؛ކަންކަން އެއްބަސްވާ  ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ

 ތެރެއިން   ކަންކަމ ެގ  ހިމެނޭ  ތަފްޞީލ ގައި  ދަޢ ވާެގ  (3)   

  އިންކާރ ކ ރެވެން   ނ ވަތަ  އެއްބަސްެވވެން  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ

 ފަރާތ ން   ދަޢ ވާކ ރާ  އެހެންނަމަވެސް   ނެތް،

 .ކަންކަން އެދޭ ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމ ގައި  ދަޢ ވާ )ށ(  

  އެ   ބަޔާންކ ރ މާއެކ ،  ސަބަބ   އެކަމ ގެ   އިންކާރ ކ ރާނަމަ،

 ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ޮގތްކަމަށް  ކަންހިނާގފައިވާ   މައްސަލަިއެގ

 . ޮއންނަންވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ޮގތް ހ ށަހަޅާ

    ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމ ގައި  ދަޢ ވާ )ނ(  

  ފޯމ ަގއި   ދަޢ ވާ  ނެތްނަމަވެސް،  ހ ށަހަޅާފައި  ދިފާޢެއް

  ދެކޭޮގތް   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ކަންކަމާމެދ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 . ސާބިތ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ އެފަރާތ ން އެކަންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ،

 ދަްއކަންޖެހޭ  އޭނާ  ފައިސާއަކީ  އެ  ދަޢ ވާެއއްނަމަ،   ފައިސާާއގ ޅޭ )ރ(  

  އެއްބަސްވެފައިނ ވާނަމަ،   ސީދާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ފައިސާެއއްކަމަށް

  ފައިސާެއއްކަން   ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ފައިސާއަކީ   އެ
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 . ސާބިތ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ  ފަރާތ ން ދަޢ ވާކ ރާ

 ދަޢ ވާލިބޭ  ޮގތ ެގމަތިން،  ގައިވާ(  ރ)   އަދި(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ކަމަކަށް   ވަކި  ހިމެނޭ  ފޯމ ގައި  ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން

  ެއްއބަސްވީ   އެކަންކަމަށް  އެފަރާތ ން  ބަލާނީ  އިންކާރ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ

 . ކަމ ަގެއވެ

  ދަށ ން   މާއްދާގެ   ވަނަ  92  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ޅ(  

 ލިޔ މަށް  ބަޔާންކ ރާ  މިންވަރ   ފައިސާެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ހ ށަހަޅާފައިވާ

 ސަބަބ    އެކަމ ެގ  އިންކާރ ކ ރާނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

  ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ  ރައްދ ގައި  އޭެގ  އަދި.  ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

  ލިޔ މެއް   ބަޔާންކ ރާ  ޢަދަދ   ފައިސާގެ   ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ފަރާތެއް  އެހެން  ހ ށަހަޅަނީ  ދިފާޢ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ކ(   

  ހައިސިއްޔަތ    އެ  ހައިސިްއޔަތ ންނަމަ،  ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގ

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

 ލިޔ ން   އަންަގއިދޭ   ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )އ(   

 ދަޢ ވާލިބޭ  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ދިފާޢ   ދަޢ ވާގެ   ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،

 ެއޑްރެސް  ފޮނ ވަންވީ  ލިޔެކިޔ ން  ކޯޓ ން  ފަރާތަށް

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

 

  ލިބެންޖެހޭ   ކިބަިއން  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  .140 ދިފާޢ    އަޅައިކެނޑ މ ގެ 

 ދަޢ ވާ  މ ޅި  އަދި  ބަޔާންކ ރާނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ފައިސާެއއްާވކަމަށް

  އޭނާ   އެކަން  ބަރޯސާވާނަމަ،  ދިފާޢަށް  އެ  ގ ޅިެގން  ބަޔަކާ  ދަޢ ވާެގ  ނ ވަތަ

  ހޯދ މަށް   ރާތ ންފަ  ދަޢ ާވކ ރާ  ފައިސާ  އެ  ބަޔާންކޮށް،  ދިފާޢ ގައި  ހ ށަހަޅާ

 . އަޅައިކެނޑިދާނެއެވެ  ފައިސާއިން އެދޭ
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 ދިފާޢ    ދަޢ ވާެގ  ޮގތ ެގމަތިން  ބާބ ަގިއވާ  މި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  .141 ނަތީޖާ   ހ ށަނޭޅ މ ގެ   ދިފާޢެއް 

  ޙާޟިރ ަގއި   ޣައިރ [  ބާބ   ދިހަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި   އަދި  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،

 ދަޢ ވާލިބޭ  ފ ރިހަމަވާނަމަ،  ޝަރ ޠ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ގައި  ]ޙ ކ މް  ކ ރާ

 ފަރާތަށް   ވާކ ރާދަޢ   އެދި  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ޙާޟިރ ަގއި   ޣައިރ   ފަރާތ ެގ

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ

 

 އަންނަނިވި   ހ ށަހަޅާނީ  ދިފާޢެއް   ޙާލަތްތަކ ަގއި،  އ ސޫލ ން  ޢާންމ  )ހ(  .142 މ އްދަތ    ހ ށަހެޅ މ ގެ   ދިފާޢ  

 . މ އްދަތ ތަކ ަގއެވެ

 ނ ވަތަ ؛ދ ވަސް( ސާދަ) 14 ލިބޭތާ ފޯމ  ދަޢ ވާ  (1)   

  އަންގައިދޭ   ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  (2)   

 ދަޢ ވާލިބޭ  ލިޔ ން  ދަޢ ވާެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ލިޔ ން

 . ދ ވަސް( އަށާވީސް ) 28 ލިބޭތާ ފަރާތަށް

  ކަމ ަގިއވާނަމަ،   ބޭރަށް  އިންދިވެހިރާއްޖެ  ފޮނ ވާފައިވަނީ  ފޯމ   ދަޢ ވާ )ށ(  

( ސާދަ)  14  މ އްދަތ ތަކަށް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި

 . އިތ ރ ވާނެެއވެ ދ ވަސް

 

  މ އްދަތ    ހ ށަހެޅ މ ގެ   ދިފާޢ  
 އެއްބަސްވ ން   އިތ ރ ކ ރ މަށް 

 ހ ށަހެޅ މ ގެ   ދިފާޢ   ބަޔާންކ ރާ  މާްއދާގައި  ވަނަ  142  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .143

  ދަޢ ވާކ ރާ   އިތ ރ ކ ރ މަށް  ދ ވަސް(  އަށާވީސް)  28  މ އްދަތަށް

 . އެއްބަސްެވވިދާނެެއވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތާއި

 އިތ ރ ކ ރ މަށް  މ އްދަތ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ހ ށަހެޅ މަށް  ދިފާޢ  )ށ(  

 ދަޢ ވާލިބޭ   އެއްބަސްވާނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ   ފަރާތާއި  ދަޢ ވާކ ރާ

 . އަންަގންވާނެެއވެ ކޯޓަށް ލިޔ މ ން އެކަން ފަރާތ ން
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  ހ ށަހަޅާ   ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ 
  ފަރާތަށް   ދަޢ ވާކ ރާ   ދިފާޢ  

 ރައްދ ކ ރ ން 

 

 ފަރާތަށް   ދަޢ ވާކ ރާ  ކޮޕީ،  ދިފާޢ ެގ  ދަޢ ވާެގ  ހ ށަހަޅާ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  .144

 . ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ ކޯޓ ން

 

 ތޭރަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ މި  އެދޭނަމަ  ކ ރަން  ދަޢ ވާެއއް  ރައްދ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  .145 ކ ރ ން   ދަޢ ވާއެއް   ރައްދ  

  އިޖ ރާއަތާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ]ދަޢ ވާ  ިއތ ރ   އަދި  ދަޢ ވާ  ރައްދ [  ބާބ 

 . އ ފ ލިދާނެއެވެ   ދަޢ ވާއެއް ރައްދ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ

 

  ރައްދ ަގއި   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ދިފާޢަށް  ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  .146 ޖަވާބ ދިނ ން   ރައްދ ގައި   ދިފާޢ ގެ 

  ދ ވަހ ގެ (  ސާދަ)  14  ލިބޭތާ  ކޮޕީ  ދިފާޢ ެގ  ދަޢ ވާގެ   އެދޭނަމަ،  ޖަވާބ ދޭން

.  ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ  ކޯޓަށް  ޖަވާބ   ދޭ  ރައްދ ަގއި  ދިފާޢ ެގ  ދަޢ ާވެގ  ތެރޭގައި

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ ޖަވާބ  އެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާލިބޭ ކޯޓ ން އަދި

 

  ޖަވާބ    ރައްދ ގައި   ދިފާޢ ގެ 
 ނަތީޖާ   ހ ށަނޭޅ މ ގެ   ހ ށަހެޅ މާއި 

  ދަޢ ވާކ ރާ   ރައްދ ަގއި  ދިފާޢ ެގ  ހ ށަހަޅާ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ހ(  .147

 ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ދިނ މަކީ  ޖަވާބެއް   ރައްދ ަގއި   ފަރާތ ން

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ   ކަންކަމަށް  ފާހަަގކޮށްފައިވާ   ދިފާޢ ގައި

 . ނ ބެލެވޭނެެއވެ ކަމ ަގެއއް އެއްބަސްވ ން

 ވަނަ  146  ޤާނޫނ ެގ  މި  ރައްދ ަގއި  ދިފާޢ ެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ށ(  

  އޭނާގެ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ނަމަވެސް،  ޖަވާބ ދިން  ދަށ ން  މާއްދާެގ

 ޖަވާބ ދާރީވެފަިއނ ވާނަމަ،   ކަމަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ދިފާޢ ގައި

 . ސާބިތ ކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ ފަރާތ ން ދަޢ ާވކ ރާ އެކަމެއް

  ޖަވާބ   ފަރާތ ން   ދަޢ ާވކ ރާ  ރައްދ ަގއި  ދިފާޢ ގެ   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ )ނ(  

 . ފަހަރަކ އެވެ  އެންމެ ދެވޭނީ

 ރައްދ ދީފިނަމަ،  ދިފާޢަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ރ(  

.  ދޭންވާނެެއވެ  ފ ރ ޞަތ   ޖަވާބ ދާރީވ މ ެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  އެއަށް
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  ދަޢ ވާކ ރާ   ގ ޅިެގން  ޖަވާބާ  ދޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  އެހެންނަމަވެސް،

 . ނ ދެވޭނެެއވެ ރައްދެއް އިތ ރ  ފަރާތަށް

 

  ކޯޓ ގެ   ބަޔާނަށްފަހ    ރައްދ  
  އެހެން   މެނ ވީ   ހ އްދައާއެކ  
 ހ ށަނޭޅ ން   ބަޔާނެއް 

  ޖަވާބަށް   އެ  ޖަވާބާއި،  ދޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ރައްދ ަގއި  ދިފާޢ ެގ  ދަޢ ވާެގ  .148

  މެނ ވީ   ހ އްދަާއއެކ   ކޯޓ ެގ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ޖަވާބ   ހ ށަހަޅާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

 . ހ ށަެއއްނޭޅޭނެެއވެ ލިޔ މެއް ެއްއވެސް ދަޢ ާވާއގ ޅޭ ޚަޞްމަކަށް އެްއވެސް

 

  ޚަލާޞްކޮށްފިކަމ ގެ   ދައްކާ   ފައިސާ 
  ޙާލަތ ގައި   ހ ށަހަޅާ   ދިފާޢ  

 ނޯޓިސްދިނ ން   ފަރާތަށް   ދަޢ ވާކ ރާ 

  ދަޢ ވާެއއް   ފިޔަވައި،  ދަޢ ވާ  ކ ރާ  ހޯދ މަށް  އިންޓްރެސްޓް  ޚަރަދާއި )ހ(  .149

  ކަމ ަގިއވާ   ހޯދ މަށް  ފައިސާ  ޢަދަދެއްެގ  ވަކި  ހަމައެކަނި  ކޮށްފައިވަނީ

  ެއފަރާތ ން  ދިފާޢ ގައި  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ   އަދި  ޙާލަތ ގައި،

  ދައްކާފައިވާކަމަށް   ފައިސާ  ޢަދަދަށް  އެ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ

 ފޮނ ވަިއ،  ނޯޓިހެއް   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ކޯޓ ން  ށްފިނަމަ،ބަޔާންކޮ

  ބޭނ ންވާކަން   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  މަށް ޔ ކ ރިއަށްެގންދި  ޝަރީޢަތް

 އެފަރާތަށް  އެންގ މަށް  ކޯޓަށް  ލިޔ މ ން  ނ ވާކަން  ނ ވަތަ

 . އަންަގންވާނެެއވެ

 ދަޢ ވާލިބޭ   ކޮޕީއެއް  ޖަވާބ ެގ  އެ  ޖަވާބ ދީފިނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ށ(  

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ފަރާތަށް

  ދަޢ ވާކ ރާ   އެންގ ން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ތެރޭަގއި   ދ ވަހ ެގ(  އަށާވީސް )  28  އަންާގތާ  ކޯޓ ން  ފަރާތަށް

  ޖަވާބެއް   ވަކި  ގ ޅޭޮގތ ން  އެންގ މާ  ކޯޓ ެގ  އެފަރާތ ން

  ނ ެގންޮގސް   ކ ރިއަށް  ދަޢ ވާ  ކޯޓ ން   ދީފައިނ ވާނަމަ،

 . މަޑ ޖައްސާލަންވާނެެއވެ

 ކޯޓ ން  ނ ެގންދަން   ކ ރިއަށް  ދަޢ ވާ  ދަށ ން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ދަޢ ވާ   ޚަޞްމަކަށްވެސް   ކޮންމެ  ނަމަވެސް،  ނިންމި
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 .ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް އެދި ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށް

 

  ދިފާޢެއް   ދަޢ ވާއަށް 
  ނ ވަތަ   ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ 

  އެއްބަސްވެފައިނ ވާނަމަ   ދަޢ ވާއަށް 
 ނ ގެންދިޔ ން   ކ ރިއަށް   ދަޢ ވާ 

  ކ ރިއަށް   ދަޢ ވާ  ކޯޓ ން  ޙާލަތްތަކ ަގއި   އަންނަނިވި )ހ(  .150

 . ެގންޮގސްެގންނ ވާނެެއވެ

 ދިފާޢ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  142  ޤާނޫނ ެގ  މި  (1)  

 މަސްދ ވަސް(  ހައެއް)  6  ފާއިތ ވިތާ  މ އްދަތ   ހ ށަހެޅ މ ެގ

 ؛ވެފަިއވ ން

 ދަޢ ވާއަށް  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް   ދަޢ ވާލިބޭ  (2)   

 ރައްދ    ނ ވަތަ  ދިފާޢެއް  ނ ވަތަ   އެއްބަސްވެފައިނ ވ ން

 އަދި ؛ހ ށަހަޅާފައިނ ވ ން ދަޢ ވާއެއް

  ކ ރާ   ހާޟިރ ގައި  ޣައިރ [  ބާބ    ދިހަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  (3)   

 ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް[  ބާބ   ސާދަވަނަ  ނ ވަތަ  ]ޙ ކ މް

 ޙ ކ މްކޮށްދިނ ން   ދަށ ން  ެގ  ]ނިންމ ން  މައްސަލަ  ނ ލައި

 .ހ ށަހަޅާފައިނ ވ ން ކޯޓަށް ފަރާތ ން ދަޢ ވާކ ރާ އެދި

  ނިންމާ   ނ ެގންދަން  ކ ރިއަށް  ދަޢ ވާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ކޮންމެ  އެދި  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށް  ދަޢ ވާ  ޙާލަތ ަގިއވެސް

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް ޚަޞްމަކަށްވެސް

  ެއއްވެސް   ކ ރިއަށްެގންދަން  ދަޢ ވާ  ދަށ ން   ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  މި   ،ހ ށަހަޅަންާވނީ  ކޯޓަށް  އެދި  ެއކަމަށް  ، އެދޭނަމަ  ޚަޞްމަކ 

. ހ ށަހެޅ މަކ ންނެވެ  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ބާބ ގެ   އެކާވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ

 ސަބަބ    ލަސްވި  ރައްދ ނ ދީ  ދަޢ ވާއަށް  ،ހ ށަހެޅ މ ަގއި   އެ  އަދި

 .އޮންނަންވާނެެއވެ  ބަޔާންކޮށްފައި
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  ބާބ ގައި   ފަނަރަވަނަ 
  އިޖ ރާއަތ    ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  ބާބަށް   މި   ބޭނ ންކ ރާނަމަ 
 ޢަމަލ ނ ކ ރ ން 

  މައްސަލަތަކ ަގއި   ބާވަތ ގެ   އިޚްތިލާފެއްނ ވާ[  ބާބ    ފަނަރަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  .151

 ފަރާތ ން  ދަޢ ާވކ ރާ  ދަށ ން  ގެ   ]އިޖ ރާއަތ   ޚާއްޞަ  ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ

 . ނެެއވެނ ހިނާގ އ ސޫލ ތަކެއް ބަޔާންކ ރާ ބާބ ގައި މި ދަޢ ވާކ ރާނަމަ،

 

 ބާބ    ތޭރަވަނަ 
 ދަޢ ވާ   އިތ ރ    އަދި   ދަޢ ވާ   ރައްދ  

 

 ބ ނެފައި   ކަމަށް  ”ދަޢ ވާ  ރައްދ “  ބޭނ މަށްޓަކައި  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .152 މާނަކ ރ ން 

  ޖަވާބ ަގއި   ދަޢ ާވެގ  ކޮށްފައިވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  އެވަނީ،

  އެކ ަގއި   ދަޢ ާވއާ  އެ  އަދި  ހ ށަހަޅާ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

 . ދަޢ ވާއަށެވެ ކ ރިއަށްެގންދާ

 ބ ނެފައި   ކަމަށް  ”ދަޢ ވާ  އިތ ރ “  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ޤާނޫނ ެގ  މި )ށ(  

  ކޮށްފައިވާ   މައްޗަށް   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  އެވަނީ،

  ޤާނޫނ ަގއި   މި  އަދި.  ދަޢ ވާއަށެވެ  އެހެން  ނޫން  ދަޢ ވާ

 ހިނދަކ ،   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން

  މާނަިއގެ   ޒ ެގލަފް  ދެ  މި   ފަރާތާ  ދަޢ ވާލިބޭ  އިފަރާތާ  ދަޢ ވާކ ރާ

  ރައްދ ވާ   ދަޢ ވާ  އެ  ފަރާތާއި  ހ ށަހަޅާ  ދަޢ ވާެއއް  އިތ ރ   ތެރޭަގިއ،

 . ހިމެނެއެވެ ފަރާތްވެސް

 

  އިތ ރ    ކ ރާ   ތެރެއިން   ދަޢ ވާގެ 
  ޤާނޫނ    މި   މައްޗަށް   ދަޢ ވާގެ 
 ހިނގ ން 

 ހިނދަކ ،   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ބާބ ގައި  މި )ހ(  .153

 ޤާނޫނ ެގ  މި  ދަޢ ވާއަކީ   އިތ ރ   ކ ރާ   ތެރެއިން  ދަޢ ވާއެްއެގ

 ެއފަދައިން  އަދި.  ބެލެވޭނެެއވެ  ކަމ ގައި  ދަޢ ވާެއއް  މަޤްޞަދަށްޓަކައި

  ދަޢ ވާއާމެދ    ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ދަޢ ވާއަށްވެސް  އިތ ރ   ހ ށަހެޅޭ

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ ެއއްޮގތްވާ އިޖ ރާއަތާ ޢަމަލ ކ ރާ
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 ޤާނޫނ ގެ   މި  ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއަކާ  ިއތ ރ   ކ ރާ  ތެރެއިން  ދަޢ ވާއެްއެގ )ށ(  

 . ނ ޖެހޭނެއެވެ ޢަމަލ ކ ރާކަށް ބާބ ތަކަށް އަންނަނިވި

 ؛]މ އްދަތ ތައް ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ [ ބާބ  ފަސްވަނަ  (1)   

 ؛]ދަޢ ވާ އިތ ރ  އަދި  ދަޢ ވާ ރައްދ [ ބާބ  ތޭރަވަނަ  (2)   

 ޓްރެކް  ފޮނ ވ މާއި  ޝަރީޢަތަށް  މައްސަލަ[  ބާބ   ސޯޅަވަނަ  (3)   

 . ]ކަނޑައެޅ ން

 ]ދަޢ ވާ  އިތ ރ   އަދި  ދަޢ ވާ  ރައްދ [  ބާބ    ތޭރަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި )ނ(  

 ނ ހިނިގ  މައްޗަށް   ދަޢ ވާތަކ ެގ  އިތ ރ    ކަންކަން  ަގިއވާ

  ބާބ ަގއި   އެ  ަމއްޗަށް  ދަޢ ވާތަކ ެގ  ރައްދ   ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް،

 . ހިނާގނެެއވެ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 މި   އަދި(  ށ)  އާއި (  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  125  ޤާނޫނ ެގ  މި )ރ(  

  މައްޗަށް   ދަޢ ވާތަކ ެގ  އިތ ރ   ހިނާގނީ  ާމއްދާ  ވަނަ  127  ޤާނޫނ ެގ

 . އެކަންޏެވެ

 

  ދަޢ ވާކ ރާ   ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ 
  ރައްދ    މައްޗަށް   ފަރާތ ގެ 
 ކ ރ ން   ދަޢ ވާއެއް 

  ދަޢ ވާެއއް  ރައްދ   މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ހ(  .154

  ދަޢ ވާެއއް   ރައްދ   މެދ ވެރިކޮށް  ފޯމ   ކަމާގ ޅޭ   އެދޭނަމަ،  ހ ށަހެޅ މަށް

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ

  ދަޢ ވާެއއް  ރައްދ   މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ށ(  

  އެާއެއކ    ހ ށަހަޅާއިރ ،  ދިފާޢ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ކ ރ މ ަގިއ،

 ހޯދާކަށް   ހ އްދަ  ކޯޓ ެގ  ޙާލަތ ގައި  ހ ށަހަޅާ  ދަޢ ވާ  ރައްދ 

 ހ ށަހެޅޭނީ  ދަޢ ާވއެއް  ރައްދ   ޙާލަތ ަގިއ،  އެނޫން.  ނ ޖެހޭނެއެވެ

 . އްދައާެއކ ަގެއވެހ  ކޯޓ ެގ

 މި  ފަރާތަކ ން  ދަޢ ާވކ ރާ  އެދޭ  ދިފާޢ ކ ރަން  ދަޢ ާވއެއް  ރައްދ  )ނ(  

 ފޯމާ  ދަޢ ވާ   ބަޔާންކ ރާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ  106  ޤާނޫނ ެގ
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 .ނ ޖެހޭނެއެވެ ހ ށަހަޅާކަށް ލިޔ ން  އަންަގއިދޭ ޙަވާލ ިވކަން

 

  އެހެން   ނޫން   ފަރާތް   ދަޢ ވާކ ރާ 
  ރައްދ    މައްޗަށް   ފަރާތެއްގެ 

 ދަޢ ވާއެއްކ ރ ން 

  ފަރާތެްއގެ   އެހެން  ނޫން  ފަރާތް  ދަޢ ވާކ ރާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ހ(  .155

  އިތ ރ    ދަޢ ާވގެ   ކ ރަންއެދޭނަމަ،  ދަޢ ވާެއއް   ރައްދ   މައްޗަށް

 ކޯޓަށް  އެދި  އިތ ރ ކ ރ މަށް  އެފަރާތް  ޮގތ ަގއި  ޚަޞްމެއްެގ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

 ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކ ،  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓ ން )ށ(  

 ނ ލައި  ދިނ މަކާ  ނޯޓިސް  އެދި  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމަކ   ދަށ ން

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް ފަރާތަށް ދަޢ ވާލިބޭ

 ތެރެއަށް   މައްސަލައިގެ   ކޯޓ ން  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  މައްސަލަ  އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ  އިތ ރ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމަކ 

 . ދޭންވާނެެއވެ ކޯޓ ން އިރ ޝާދ   ޮގތ ެގ ކ ރިއަށްެގންދާނެ

 

  އެހެން   ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ 
  އިތ ރ    ކ ރާ   މައްޗަށް   ފަރާތެއްގެ 
 ދަޢ ވާ 

 ލިޔ ން   އަންަގއިދޭ   ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ހ(  .156

  ފިޔަަވއި،   ފަރާތް  ދަޢ ވާކ ރާ  ހ ށަހަޅާފައިާވނަމަ،  ދިފާޢެއް  ނ ވަތަ

  ފަރާތަށް   ދަޢ ވާލިބޭ   ފަރާތ ން  ޚަޞްމެއްެގ  އެހެން  ހިމެނޭ  ދަޢ ވާަގއި

،  އެއްބަސްވެފަިއވާނަމަ  އ ފ ލަން  ޒިންމާ  އޭނާ  ެގއްލ މަކަށް  ލިބިފައިވާ

  އެ   ހޯދ މަށްޓަކައި،  މިންވަރ   ެއއްބަސްވެފަިއވާ   އެފަދައިން

 އިތ ރ   އެދި  ހ ށަހެޅ މަށް  ދަޢ ވާއެއް  އިތ ރ   މަްއޗަށް  ޚަޞްމެއްެގ

 ލިޔ މަކާއެކ ،  ބަޔާންކ ރާ  ސަބަބ ތައް  ދަޢ ާވކ ރާ   ބާވަތާއި،  ދަޢ ވާެގ

 . ހ ށަހެޅިދާނެެއވެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

  ލިބ މާއެކ    ކޯޓަށް  ހ ށަހެޅ ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ ނޯޓިސް ައންގައި ޚަޞްމަށް އެ  އެކަން ކޯޓ ން

 ދަޢ ވާލިބޭ   ހ ށަހެޅޭނީ  ދަޢ ވާ  އިތ ރ   ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  
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 ނ ވަތަ  ލިޔ ން   އަންގައިދޭ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ   ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން

 . ހ ށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ ދިފާޢެއް

 އިތ ރ    ެއކ ަގއި  ދިފާޢާ  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ާވލިބޭ  ނ ލައި،   ހ އްދައާ   ކޯޓ ގެ  )ރ(  

 ޚަޞްމ   އެ  ދަޢ ވާއަށް  ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާނަމަ،  ދަޢ ވާއެއް

(  އަށާވީސް)  28  ހ ށަހަޅާތާ  ދިފާޢ   ދަޢ ވާގެ   އިތ ރ ކ ރެވިފަިއވަނީ

  މައްޗަށް   ޚަޞްމެްއެގ  އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ

  ދަޢ ވާެއއް   އިތ ރ    ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދެާގ  މި  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ

 ހ ށަހެޅޭނީ  ދަޢ ާވއެއް  އިތ ރ   ޙާލަތެއްަގއި  އެނޫން.  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ

 . ެއކ ަގެއވެ ހ އްދައާ ކޯޓ ެގ

 

  ހ ށަހެޅ މ ގެ   ދަޢ ވާ   އިތ ރ  
 އިޖ ރާއަތ  

  ބަޔާންކ ރާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ  156  ައދި  155،  154  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .157

  ދަޢ ވާެއއް   އިތ ރ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  އިތ ރ ން،   ދަޢ ވާތަކ ގެ 

 އެ   މެދ ވެރިކޮށް  ފޯމ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އެކަމަށް  އެދޭނަމަ،  ހ ށަހަޅަން

 . ހ ށަހެޅިދާނެެއވެ ދަޢ ވާއެއް

 ދަޢ ވާލިބޭ   ހ ށަހަޅަނީ  ދަޢ ވާ  އިތ ރ   ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ހ ށަހަޅާ  ދިފާޢ    ނ ވަތަ  ކ ރިން  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދިފާޢ   ފަރާތ ން

 ދަޢ ވާ  އެ  ނ ލައި  ހޯދ މަކާ  ހ އްދަ  ކޯޓ ެގ  ކަމަށްވާނަމަ،  ވަގ ތ ަގއި

  ހޯދ ން   ހ އްދަ   ކޯޓ ެގ  ޙާލަތެއްަގިއ،  ހ ރިހާ  އެނޫން.  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ

 . މ ވާނެެއވެލާޒި

 އިތ ރ   އެ  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ދަޢ ވާއެއް  އިތ ރ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ ތަފްޞީލ ތައް ދަޢ ވާެގ އެ ދަޢ ވާއާެއކ 

  ދަޢ ވާެއއް   އިތ ރ    ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކ ،  ޮގތަކަށް   އެހެން  ކޯޓ ން (ރ)  

  އެކަމ ގެ   ހ ށަހަޅާއިރ ،  އެދި  ހޯދ މަށް  ހ އްދަ  ކޯޓ ެގ  ހ ށަހެޅ މަށް

 ލާޒިމ   ދިނ މަކީ  ޞްމ ންނަށްޚަ  އެހެން  މައްސަލައިެގ  ނޯޓިސް
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 . ކަމެއްނޫނެވެ

 

 ހ ށަހަޅާ  ދަޢ ާވއެއް  އިތ ރ   ނ ލައި،  ހޯދ މަކާ  ހ އްދަ  ކޯޓ ެގ )ހ(  .158 ރައްދ ކ ރ ން   ފޯމ    ދަޢ ވާގެ   އިތ ރ  

  ހިމެނޭ   މައްސަލަިއގައި  ދަޢ ވާއަކީ  ހ ށަހަޅާ  އެ  ޙާލަތ ގައި،

  ކަމ ަގިއވާނަމަ،   ދަޢ ވާެއއް  ރައްދ   ހ ށަހަޅާ   މަްއޗަށް  ޚަޞްމެއްެގ

 ދަޢ ވާ  ރައްދ    އެ  ހ ށަހަޅާއިރ   ދިފާޢ   ދަޢ ވާެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

 . ހަޅަންވާނެެއވެހ ށަ ފޯމ ވެސް

  ދަޢ ވާެއއް   އިތ ރ   މައްޗަށް   ފަރާތެއްގެ   އެނޫން  ފިޔަވައި   ޚަޞްމެއް )ށ(  

 . މެދ ވެރިކޮށެވެ  ފޯމ  ކަމާބެހޭ ހ ށަހަޅާނީ ދަޢ ވާއެއް އެ ހ ށަހަޅާނަމަ،

( ސާދަ)  14  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަށް  ދަޢ ާވއެއް   އިތ ރ  )ނ(  

 ފަރާތަށް  ރައްދ ވާ  ދަޢ ވާ  ދަޢ ވާ،  އިތ ރ    އެ   ތެރޭަގއި   ދ ވަހ ެގ

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން

  ދަޢ ވާކ ރާ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ަވނަ  156  ޤާނޫނ ެގ  މި )ރ(  

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ހ)  މާްއދާެގ  މި  މައްސަލަތަކ ަގއި

 .ނ ޖެހޭނެއެވެ  ޢަމަލ ކ ރާކަށް އިޖ ރާއަތ ތަކަށް

 

  އިތ ރ    ވަކިން   ދަޢ ވާއާ   އަސްލ  
  ނިންމ މ ގައި   ކ ރ މަށް   ދަޢ ވާއެއް 

 ކަންކަން   ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ 

  ނ ދިނ މ ގައާއި،   ހ އްދަ   އެ  ދިނ މ ގައާއި  ހ އްދަ  ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާެއއް  އިތ ރ   .159

  އަސްލ    ދަޢ ވާއަކީ  ކ ރާ  މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ

  ކޯޓ ން   ކަނޑަެއޅ މ ގައި،   ދަޢ ވާއެއްތޯ  ކ ރިއަށްެގންދަންޖެހޭ  ވަކިން  ދަޢ ވާއާ

 . ނެެއވެރިޢާޔަތްކ ރަންވާ ކަންކަމަށް އަންނަނިވި

  އަސްލ    ކ ރާ  މަްއޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  

 ؛ގ ޅ ން ހ ރި ދެމެދ  ދަޢ ާވއާ އިތ ރ   ދަޢ ވާއާއި

  ފަރ ވާައކީ   އެދޭ  ކިބައިން  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަޢ ާވގައި  އިތ ރ  )ށ(  

 ؛ފަރ ާވއެއްތޯ އެދޭ  ކިބައިން އެފަރާތ ެގ  ޚަޞްމެއްވެސް އެހެން
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  ނިންމަންޖެހޭ  ނިންމ ންތަކެއް  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ދަޢ ާވެގ  އިތ ރ  )ނ(  

 . ކަެމއްތޯ ގ ޅ ންހ ރި މައ ޟޫޢާ މައްސަލައިެގ އަސްލ   ސ ވާލ ތަކަކީ

 

  ފޮނ ވ މ ގެ   ދަޢ ވާއެއް   އިތ ރ  
 ނަތީޖާ 

 ދެކޮޅަށް   ފަރާތަކާ  ހިމެނިފައިނ ވާ  ޮގތ ަގއި   ޚަޞްމެްއެގ  ދަޢ ވާެގ )ހ(  .160

 ދަޢ ވާ  އެ   ކޯޓ ން  އެފަރާތަށް  ޙާލަތ ގައި  ކ ރާ  ދަޢ ވާއެއް  އިތ ރ 

  ކަމ ަގއި   ޚަޞްމެއް  ދަޢ ވާެގ  އެފަރާތަކީ   ފޮނ ވައިފިނަމަ،

 . ކަނޑައެޅިެގންދާނެެއވެ

 އެހެން  މައްޗަށް   ފަރާތެއްެގ  ހިމެނޭ  ޮގތ ަގއި   ޚަޞްމެްއެގ  ދަޢ ވާެގ )ށ(  

 ދަޢ ވާ  އެފަރާތަށް  ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާެއއް   ހައިސިއްޔަތަކ ން

  ހަިއސިއްޔަތ    އެ  ޚަޞްމ ެގ  އެ   ތެރެއިން  ދަޢ ާވެގ  ފޮނ ވައިފިނަމަ،

 . އިތ ރ ެވެގންދާނެެއވެ

 

  ދަޢ ވާއާ   އިތ ރ    ދަޢ ވާއާއި   ރައްދ  
  ކ ރާ   ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ    ގ ޅިގެން 
 ޙ ކ މްތައް 

 ކަމަށްނ ވާ  ދަޢ ވާެއއް  ރައްދ   ،ދަޢ ާވއަކީ   އިތ ރ    ހ ށަހެޅިފައިވާ )ހ(  .161

 ހ ށަހެޅޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  156  ޤާނޫނ ެގ  މި  އަދި  ،ޙާލަތ ަގއި 

 އެ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވާ  ދަޢ ވާ  އެ  ،ޙާލަތ ަގއި   ކަމ ގައިނ ވާ  ދަޢ ވާއެއް

  ފޯމާ   ދަޢ ވާ   ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ  ދިފާޢެއް  ދަޢ ވާެގ  އިތ ރ 

 ބެލެވޭނީ   ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ  ލިޔ ން  އަންަގއިދޭ  ޙަވާލ ިވކަން

.  ކަމ ަގެއވެ  ފަރާތެއް  ޤަބޫލ ކޮށްފައިވާ  ދަޢ ވާ  އިތ ރ   އެ  އެފަރާތަކީ

  ކަނޑަެއޅޭ   ޙ ކ މެްއަގއި  ކ ރެވޭ   ގ ޅިެގން   ދަޢ ާވއާ  އެ   އަދި

  ލާޒިމ ވާނެ   މަްއޗަށް  އެފަރާތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރ ން   ކަންތައްތަކަށް

 . ޮގތ ަގއެވެ  ފަރާތެއްެގ

 އެނޫން   ފިޔަަވއި  ޙާލަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ޣައިރ    ދަށ ން  ބާބ ެގ  ދިހަވަނަ  ޤާނޫނ ގެ   މި  ،ޙާލަތެއްަގއި

  ފަރާތާ   ކ ރި   ދަޢ ވާއެއް  އިތ ރ   ކޮށްފަިއވަނީ  ޙ ކ މެއް  ޙާޟިރ ގައި
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  ޙ ކ މެއް   ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއާ  އިތ ރ   އެ  ،ކަމ ަގިއވާނަމަ  ދެކޮޅަށް

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް އެފަރާތަށް އެދި ކޮށްދިނ މަށް

 އިތ ރ   ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި ،  ޙާލަތްތަކ ަގއި   އަންނަނިވި )ނ(  

  ކޯޓ ގެ   އެދެވޭނީ  ޙ ކ މްކޮށްދިނ މަށް  ފަރާތަށް  ކ ރާ  ދަޢ ވާއެއް

 . ެއކ ަގެއވެ ހ އްދައާ

 ކޮށްފަިއވާ  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ   ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

 ؛އަދާކޮށްފައިނ ވ ން  އެފަރާތ ން  އިލްތިޒާމ ތައް  ަގިއވާޙ ކ މ 

 ނޫން  ފަރ ވާ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  156  ޤާނޫނ ެގ  މި  (2)   

 . އެދިފައިވ ން ހޯދ މަށް ފަރ ވާެއއް އެހެން

 ހ ށަހެޅ މަކާ ނޯޓިހެއް ހިނދަކ ، ކަނޑަނާޅާހާ  ޮގތަކަށް އެހެން ކޯޓ ން )ރ(  

  ހ އްދައަށް   ކޯޓ ެގ  ދަށ ން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި  ނ ލައި

 . އެދެވިދާނެެއވެ

 ކޮންމެ   ކޯޓަށް   ޙ ކ ެމއް  ކޮށްފަިއވާ  ދަށ ން  ގެ (  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 . ބަދަލ ކ ރެވިދާނެެއވެ ނ ވަތަ  ބާޠިލ  ވަގ ތެްއަގިއވެސް

 

  ނ ވާ   ޚަޞްމަކަށް   ދަޢ ވާގެ 
  ދަޢ ވާއެއްގެ   އިތ ރ    ފަރާތަކަށް 
  ފޮނ ވ މ ގައި   ފޯމ    ދަޢ ވާ 

 އިޖ ރާއަތ    ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ 

 އިތ ރ   ފަރާތަކަށް  ނ ހިމެނޭ  ޮގތ ގައި  ޚަޞްމެްއެގ  ދަޢ ވާެގ )ހ(  .162

  ލިޔ ންތަކާ   އަންނަނިވި  ފޮނ ވަންވާނީ  ފޯމ   ދަޢ ވާ  ދަޢ ވާއެްއގެ 

 . އެކީަގެއވެ

 ؛ފޯމ  ދިފާޢ ެގ ދަޢ ވާެގ  (1)  

 ؛ފޯމ  ބަޔާންކ ރާ ެއއްބަސްވާކަން ދަޢ ވާއަށް  (2)   

 ؛ލިޔ ން  އަންގައިދޭ  ޙަވާލ ވިކަން ފޯމާ ދަޢ ވާ  (3)   

 ؛ބަޔާންތައް ހ ށަހެޅިފައިވާ އެހާތަނަށް  މައްސަލަިއގައި  (4)   

 . ލިޔ މެއް އެނޫންވެސް  އަންާގ ކޯޓ ން  (5)   

(  ހ) މާއްދާެގ މި ފަރާތަކަށް ނ ހިމެނޭ  ޮގތ ަގއި ޚަޞްެމއްގެ  ދަޢ ވާެގ )ށ(  
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 އެހެން   ދަޢ ވާގެ   ކޮޕީ،  ފޯމ ެގ  ދަޢ ވާ  ފޮނ ވާ  ދަށ ން  ެގ

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ޚަޞްމ ންނަށް

 

  ދިފާޢ    ގ ޅިގެން   ދަޢ ވާއަކާ   އިތ ރ  
  މައްސަލަތަކ ގައި   ހ ށަހަޅާފައިވާ 

 ގޮތް   ހިނގާނެ   މައްސަލަ 

 އެ   ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ،  ދިފާޢެއް  ގ ޅިެގން   ދަޢ ވާއަކާ  އިތ ރ  )ހ(  .163

 ިއރ ޝާދ   ޮގތ ެގ  ހިންާގނެ  މަރ ޙަލާތައް  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަިއެގ

 . ދޭންވާނެެއވެ ކޯޓ ން

 ީވަވރަކ ން  ދިނ މ ގައި،  އިރ ޝާދ   ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ޮގތެއް  ހިންޭގނެ   އެކ ަގއި   ދަޢ ވާތައް  އިތ ރ    ދަޢ ާވއާއި   އަސްލ 

 . ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެއެވެ ކޯޓ ން

 

 ބާބ    ސާދަވަނަ 
 ނިންމ ން   މައްސަލަ   ނ ލައި   ހިންގ މަކާ   ޝަރީޢަތް 

 

  ނ ލައި   ހިންގ މަކާ   ޝަރީޢަތް 
 ޙާލަތްތައް   ނިންމޭނެ   މައްސަލަ 

  ދަޢ ވާއަކާ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި )ހ(  .164

 ޝަރީޢަތް  ގ ޅިެގން  ބަޔަކާ  ވަކި  ހިމެނޭ  ދަޢ ާވަގއި  ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން

 ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ވަތަ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ދަޢ ވާކ ރާ   ނ ލައި،  ހިންގ މަކާ

  ދަޢ ވާގެ   ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  އެ  ނިންމައި،  މައްސަލަ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ

 . ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ ޮގތެއް ކޯޓަށް ބަޔަކާމެދ 

  އެދިފައިވާ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  މައްސަލަ،  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  (1)   

 ކޯޓަށް   ނެތްކަމ ަގއި  ފ ރ ޞަތެއް  ނިމ މ ެގ  ޮގތަށް

 ނ ވަތަ  ؛ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

 ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ަމއްސަލައިން  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  (2)   

  ކޯޓަށް  ނެތްކަމ ގައި  ފ ރ ޞަތެއް  ދިފާޢ ވެވިދާނެކަމ ެގ

 އަދި ؛ޤަބޫލ ކ ރެވ ން
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 ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ޮގތެއް  ދަޢ ާވއާމެދ   ހިންގައިެގން  ޝަރީޢަތް  (3)   

 . ޤަބޫލ ކ ރެވ ން ކޯޓަށް ނެތްކަމ ަގއި  ސަބަބެއް މަޤ ބޫލ 

 މި   މައްސަލައެްއަގއިވެސް،  ބާވަތެްއެގ  ކޮންމެ  ބަލަމ ންދާ  ކޯޓ ން )ށ(  

  ދަޢ ވާކ ރާ   ނ ލައި،  ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް  ޮގތ ެގމަތިން  ބާބ ަގިއވާ

 . ނިންމިދާނެއެވެ މައްސަލަ ދެކޮޅަށް ފަރާތާ ދަޢ ވާލިބޭ ނ ވަތަ ފަރާތާ

 

  ނ ލައި   ހިންގ މަކާ   ޝަރިޢަތް 
 އިޖ ރާއަތ    ނިންމ މ ގެ   މައްސަލަ 

 ނ ވަތަ  ކ ރިން   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދިފާޢ    ދަޢ ވާގެ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ހ(  .165

  ކ ރިން،  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ލިޔ ން  ައންާގ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ

 މައްސަލަ   ނ ލައި  ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ

 . ހ ށައެއްނޭޅޭނެއެވެ އެދި ނިންމ މަށް

 ޝަރީޢަތް  ދަޢ ވާތަކ ަގިއ،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ދެކޮޅަށް  ދައ ލަތާ )ށ(  

  ދިފާޢ    ހ ށަހެޅޭނީ   އެދި  ނިންމ މަށް  މައްސަލަ   ނ ލައި  ހިންގ މަކާ

 . ހަމަވ މަށްފަހ ގައެވެ މ އްދަތ  ދީފައިވާ ހ ށަހެޅ މަށް

 އަޑ އެހ ން   ނިންމ މ ެގ  މައްސަލަ  ނ ލައި   ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް (ނ)  

  އަމިއްލަ   ކޯޓ ގެ   ނ ވަތަ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ   ތާވަލ ކ ރެވ މ ން،

 ޚަޞްމ ންނަށް   ތާވަލ ކ ރާނަމަ  އަޑ ެއހ ން  މަތިން  އިސްނެގ މ ެގ

  ނިންމ މަށް  ކޯޓ ން  އަޑ އެހ މ ަގއި  އެ  ތާރީޚާއި  އޮންނަ  އަޑ އެހ ން

  ބޭއްވ މަށް   ައޑ އެހ ން  ނޯޓިސް،  ކަންކަމ ގެ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 ކ ރިން  ދ ވަސް (  ސާދަ)  14  މަދ ވެެގން  ދ ވަހ ެގ  ތާވަލ ކޮށްފަިއވާ

 . ދޭންވާނެއެވެ 

 

 ފަރާތް  އެދ ނ   ނިންމ މަށް  މައްސަލަ  ނ ލައި  ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް )ހ(  .166 ހ ށަހެޅ ން   ހެކި 

 ނ ވަތަ   ފަރާތް  އަނެއް  ޖަާވބ ދާރީވާންޖެހޭ  މައްސަލައަށް  އެ  ފިޔަވައި

 އަޑ އެހ ން   ބޭނ ންވާނަމަ،  ހ ށަހަޅަން  ހެކި  ކިތާބީ  ފަރާތްތަކ ން
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  ހެއްކެއް   އެ  ކ ރިން  ދ ވަސް(  ހަތެއް)  7  މަދ ެވެގން  ބޭއްވ މ ެގ

 . ހަޅަންވާނެެއވެހ ށަ ކޯޓަށް

 ޝަރީޢަތް  ރައްދ ަގއި  ހެކީެގ  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ކިތާބީ  ފަރާތ ން   އެދ ނ   ނިންމ މަށް  މައްސަލަ   ނ ލައި  ހިންގ މަކާ

 3  މަދ ެވެގން  ބޭއްވ މ ެގ  އަޑ އެހ ން  ބޭނ ންވާނަމަ،  ހ ށަހަޅަން  ހެކި

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓަށް ހެއްކެއް އެ  ކ ރިން ދ ވަސް( ތިނެއް)

 ައޑ އެހ ން   ނިންމ މަށްޓަކައި  މައްސަލަ  ނ ލައި  ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް )ނ(  

  ކަމަށްވާނަމަ،  އިސްނެގ މ ަގއި   ައމިއްލަ  ކޯޓ ެގ  ތާވަލ ކޮށްފަިއވަނީ

  ބޭއްވ މ ެގ  ައޑ އެހ ން  ފަރާތްތަކ ން  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން  ހެކި  ކިތާބީ

  ކޯޓަށް   ހެއްކެއް   އެ   ކ ރިން  ދ ވަސް(  ހަތެއް)  7  މަދ ވެެގން

  ެއއްވެސް   ރައްދ ަގއި  ހެކީެގ  ހ ށަހަޅާ  އެޮގތ ން  ހ ށަހަޅައި،

 އަޑ އެހ ން   ބޭނ ންވާނަމަ،  ހ ށަހަޅަން  ހެކި  ކިތާބީ  ފަރާތަކ ން

  ހެއްކެއް   އެ   ކ ރިން  ދ ވަސް(  ތިނެއް)  3  މަދ ެވެގން  ބޭއްވ މ ެގ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓަށް

  މާއްދާގެ   މި  ހެކި  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  ކ ރިން  ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއާ )ރ(  

 .އެވެނެނ ޖެހޭ ހ ށަހަޅާކަށް ކޯޓަށް  އަލ ން ދަށ ން ެގ( ނ)

 

  ނ ލައި   ހިންގ މަކާ   ޝަރީޢަތް 
  ކޯޓަށް   ނިންމ މ ގައި   މައްސަލަ 
 ބާރ    ލިބިގެންވާ 

  ހ ށަހަޅާފައިވާ   އެދި   ނިންމ މަށް  މައްސަލަ  ނ ލައި   ހިންގ މަކާ  ޝަރީޢަތް  .167

  ޮގތ ގެ   ހ ށަހަޅާނެ  ދިފާޢ   ކަނޑަެއޅ މ ަގއި،  ޮގތެއް   ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ މަކާމެދ 

 . ދޭންވާނެއެވެ ކޯޓ ން އިރ ޝާދ ތައް  ޮގތ ެގ ކ ރިއަށްެގންދާނެ މައްސަލަ ނ ވަތަ
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 ބާބ    ފަނަރަވަނަ 
 އިޖ ރާއަތ    ޚާއްޞަ   ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ   މައްސަލަތަކ ގައި   ބާވަތ ގެ   އިޚްތިލާފެއްނ ވާ 

 

  ހ ށަހެޅޭ   ދަށ ން   ބާބ ގެ   މި 
 ދަޢ ވާތައް 

 ވާޤިޢާތަކާމެދ   މައްސަލަެއްއެގ  އެ  ތެރެިއން،  މައްސަލަތަކ ެގ  މަދަނީ )ހ(  .168

  ބާވަތ ގެ   އިޚްތިލާފެއްނ ވާ  ނ ކ ތާތަކާމެދ   ޤާނޫނީ  ނ ވަތަ

  ދަށ ން  އިޖ ރާއަތ ގެ   ޚާއްޞަ  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ގައި  މި  މައްސަލަތަކަށް

 ކޯޓަށް   ޮގތ ެގމަތިން  ބާބ ަގއިވާ  މި  ހޯދ މަށްޓަކަިއ،  ޙައްލެއް  އަވަސް 

 . ޅިދާނެއެވެހ ށަހެ

 ޚަޞްމ ންެގ  ހ ށަހަޅާނީ،  ޮގތެްއަގއި   ޢާންމ   ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި )ށ(  

 ޝަރ ޢީ  އެހެންނަމަވެސް  އ ފެދިފައިނ ވާ،  އިޚްތިލާފެއް  ދެމެދ ގައި

  ފަދަ   އޮންނަންޖެހޭ  ކަނޑައެޅިފައި  ނިންމ މެއް  ކޯޓެްއެގ

 . މައްސަލަތަކެވެ

 

  މައްސަލަ   ފޯމަކ ން   ދަޢ ވާ   ޚާއްޞަ 
 ހ ށަހެޅ ން 

  ބާބ ަގއި   މި  ހ ށަހަޅަނީ،  ދަޢ ވާެއއް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  .169

  ދަޢ ވާެއއް   އެ  ކަމ ގައިވާނަމަ،  ދަށ ން  އިޖ ރާއަތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

  ފޯމެއް  ކަނޑައަޅާ   ކޯޓ ން  އެކަމަށްޓަކައި  ހ ށަހަޅަންވާނީ،

 . މެދ ވެރިކޮށެވެ

  ދަށ ން  ބާބ ގެ   މި  ފޯމަކީ،  ދަޢ ވާ  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ފޯމެއް  ޚާއްޞަކ ރެވިފަިއވާ   ހ ށަހެޅ މަށް  ދަޢ ވާތައް  ހ ށަހެޅޭ

 ކަންކަން  އަންނަނިވި  ފޯމ ގައި  އެ  އަދި.  ކަމ ަގިއވާންވާނެެއވެ

 . ފ ރިހަމަވާންވާނެއެވެ 

 ނިންމަން   ޮގތެއް  އެކަމާމެދ   ކޯޓ ން  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

 ނ ވަތަ  ؛ސ ވާލ  ބޭނ ންވާ

  ފަރ ވާ  އެ  ފަރ ާވއާިއ،  އެދޭ  ހޯދ މަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  (2)   
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 ؛ސަބަބ ތައް  ބިނާވެފަިއވާ ދަޢ ވާ ކޮށްފައިވާ ހޯދ މަށް

 އެ  ކަމ ގައިވާނަމަ،  ދަށ ން  ޤާނޫނެްއގެ   ވަކި  ދަޢ ވާކ ރަނީ  (3)   

 ؛ޤާނޫނެއް

 ފަރާތެއް   އެހެން  ދަޢ ވާކ ރަނީ  މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  (4)   

 ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ހައިސިްއޔަތ ން  ފަރާތެއްގެ   ތަމްސީލ ކ ރާ

 . ހައިސިއްޔަތ  އެފަރާތ ެގ

 

  ރައްދެއް   ނ ވަތަ  ދިފާޢެއް  ދަޢ ާވެގ  ދަޢ ވާެއއްަގއި  ކ ރާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި  .170 ރައްދ ދިނ ން   ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ 

 ދަޢ ވާގެ   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ބަދަލ ގައި،  ޭއގެ .  ނާޅާނެެއވެ  ހ ށައެއް

  ފޯމާ   ދަޢ ވާ  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)  14  ލިބ މ ން،  ލިޔ ންތައް

  އެ .  ނެެއވެހ ށަހަޅަންވާ  ކޯޓަށް  އެފަރާތ ން  ލިޔ ން   އަންާގ  ޙަވާލ ިވކަން

  ދަޢ ވާ  އެކަމާިއ،  އިންކާރ ކ ރާނަމަ  ދަޢ ވާއަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ލިޔ މ ަގިއ،

  އެދޭނަމަ   ހޯދ މަށް  ފަރ ވާއެއް  އެހެން  ނޫން  ފަރ ވާ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ފޯމ ގައި

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ ކޮބަިއކަން  ފަރ ާވއަކީ އެ އެކަމާިއ،

 

  ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ 
 ނަތީޖާ   ރައްދ ނ ދިނ މ ގެ 

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަދައިން  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  170  ޤާނޫނ ެގ  މި  .171

  މައްސަލައިގެ   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ިވނަމަވެސް  ރައްދ ދީފައި  ދަޢ ވާއަށް

  ކޯޓ ގެ   އެހެންނަމަވެސް،.  ޙާޟިރ ވެވިދާނެއެވެ  މަޖިލީހަށް  ޝަރީޢަތ ެގ

  އަޑ އެހ ންތަކ ަގއި   ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަިއެގ  އެ  މެނ ވީ  ހ އްދައާެއކ 

 . ނ ެވވޭނެެއވެ ބައިވެރިެއއް ފަރާތަކަށް ދަޢ ވާލިބޭ

 

  ދަށ ން   އިޖ ރާއަތ ގެ   ޚާއްޞަ 
  ދަޢ ވާލިބޭ   ބެލ މަށް   މައްސަލަ 
 ކ ރ ން އިޢ ތިރާޟ    ފަރާތ ން 

  ހިމެނޭ   ކަންތައްތަކެއް   ދެބަސްވާ  ދެފަރާތ ން  މައ ޟޫޢީޮގތ ން )ހ(  .172

  މި  ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ  އެހެން  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން  ދަޢ ވާއަކަށްވ މ ެގ

  ހ ރަސްއެޅ މ ގެ   ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  އިޖ ރާއަތ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބ ގައި
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 ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  އިޖ ރާއަތ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ބާބ ަގއި   މި  ސަބަބ ން

 ެއފަދައިން  އެފަރާތ ން  ކ ރާނަމަ،އިޢ ތިރާޟ   ފަރާތ ން  ޢ ވާލިބޭދަ

  މާއްދާެގ  ވަނަ   170  ޤާނޫނ ެގ  މި  ސަބަބ ތަްއ،   ކ ރާއިޢ ތިރާޟ 

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ ރައްދ ދޭއިރ   ދަޢ ވާއަށް ދަށ ން

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ޮގތެއް   ކޯޓ ން  އެކަމާމެދ   ކޮށްފިނަމަ،އިޢ ތިރާޟ 

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ

 

  މި   ބެހޭޮގތ ން  ދަޢ ވާތަކާ  ޢާންމ   ޙާލަތ ަގިއ،  ދަޢ ވާކ ރާ   ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި  .173 ނ ހިނގ ން   އ ސޫލ ތައް   ޢާންމ  

 މި  ެއޮގތ ން،.  ނ ހިނާގނެެއވެ  އ ސޫލ ތަކެއް  އެންމެހައި  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި

  ދަޢ ވާތަކ ގެ   ކ ރާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި  ބާބ ތަކެއް،   އަންނަނިވި  ޤާނޫނ ެގ

 . ނ ހިނާގނެއެވެ މައްޗަކަށް

 ؛]ޙ ކ މް ކ ރާ  ޙާޟިރ ގައި ޣައިރ [ ބާބ  ދިހަވަނަ )ހ(  

 ؛]ެއއްބަސްވ ން  ދަޢ ވާއަށް[ ބާބ  އެާގރަވަނަ )ށ(  

 ؛]ޖަވާބ  ދިފާޢާއި ދަޢ ވާެގ[ ބާބ  ބާރަވަނަ )ނ(  

 .]ހާމަކ ރ ން ހެކި[ ބާބ  އަށާވީސްވަނަ )ރ(  

 

  ހެކި   ޝަފަހީ   އަދި   ކިތާބީ 
 ހ ށަހެޅ ން 

 ހ ށަހަޅާއިރ   ދަޢ ވާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  .174

  ެއފަރާތ ން  އަދި.  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ   ހެކިވެސް   ކިތާބީ  ދަޢ ވާާއގ ޅޭ

  އެކަންވެސް  ބޭނ ންނަމަ،  ހ ށަހަޅަން  ހެްއކެއް   ޝަފަހީ  އެްއވެސް

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

 ދަޢ ވާލިބޭ   ފޯމާއެކ   ދަޢ ވާ  ހެކި،  ހ ށަހަޅާ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ށ(  

 . ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް

 އެފަރާތ ން   އެދޭނަމަ،  ހ ށަހަޅަން  ހެކި  ކިތާބީ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ނ(  



 

 

 

 

 

 

 139 

 ކިތާބީ  ހ ށަހަޅާއިރ ،   ލިޔ ން  އަންާގ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ

  އެއްެވސް   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  އަދި.  ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ  ހެކިވެސް

  ޙަާވލ ވިކަން   ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ބޭނ ންވާނަމަ،  ހ ށަހަޅަން  ހެއްކެއް  ޝަފަހީ

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ ކަންވެސްއެ  ހ ށަހަޅާއިރ ، ލިޔ ން އަންާގ

  އެްއޮގތަށް  އާ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ރ(  

 ފަރާތަށް   ދަޢ ވާކ ރާ  ކޮޕީ  ހެކީެގ  ހ ށަހަޅާ  އެފަރާތ ން  ޢަމަލ ކ ރާނަމަ،

 . ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ

  މާއްދާގެ   މި  ކޮޕީ  ހެކީެގ  ޤަޞްދ ކ ރާ  ހ ށަހަޅަން   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ބ(  

  ތެރޭަގއި   ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)  14  ފޯރ ކޮށްދޭތާ  ދަށ ން  ެގ(  ރ)

 ެއފަދައިން.  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ  ހެކި  އިތ ރ    ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ

 ހެކީެގ  އިތ ރ   ހ ށަހަޅާ  އެފަދައިން  މ އްދަތ ގައި  އެ  ޢަމަލ ކ ރާނަމަ،

 . ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާލިބޭ ކޮޕީ،

 ހެކި   އިތ ރ   ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ،  ހެކި  ދަށ ން  ެގ(  ބ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

 . ނ ދެޭވނެއެވެ ފ ރ ޞަތެއް ހ ށަހެޅ މ ެގ

  ހެއްކަކަށް   އެްއވެސް  ފޯރ ކޮށްދީފައިނ ވާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ކ(   

 . ކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ  ރިޢާޔަތް ޝަރީޢަތ ގައި

 

  ގޮތެއް   މައްސަލައާމެދ  
 ކަނޑައެޅ ން 

  ލިޔ މާއި،   އަންގާ   ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ  ދަޢ ވާ   ލިޔ ންތަކާއި   ދަޢ ވާެގ )ހ(  .175

 ޚަޞްމ ންނަށް   މައްސަލައިެގ  ލިސްޓ   ހެކީެގ  ހ ށަހަޅާ  ދަޢ ވާއާެއކ 

 ޚަޞްމ ންނަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  ކ ރިއަށްެގންދާނެޮގތާ  މައްސަލަ  ލިބ މ ން،

 އެންމެ  ވީ   މައްސަލައާމެދ   އަދި.  ދޭންވާނެެއވެ  އިރ ޝާދ   ކޯޓ ން

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ  ޮގތެއް  ކަށްއަވަހަ

 ނ ކ ރާނަމަ، އިޢ ތިރާޟ   ނ ވަތަ  އެދޭނަމަ  އެފަދައިން  ޚަޞްމ ން )ށ(  

  ހ ށަހެޅިފަިއވާ   ނ ެގންޮގސް،  ކ ރިއަށް  އިތ ރަށް  ޝަރީޢަތް
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 ޙ ކ މް   މައްސަލައިގެ   ނިންމައި،   ޮގތެއް  ކޯޓ ން   މައްސަލައާމެދ 

 . ކ ރަންވާނެެއވެ

  ކަމ ގައިވީނަމަވެސް،   ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި  ހ ށަހެޅެނީ  ދަޢ ވާެއއް  ކޯޓަށް )ނ(  

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ބާބ ގައި  މި  ދަޢ ވާއަކީ  ހ ށަހެޅޭ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި

 ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  ނޫންކަމަށް  ދަޢ ވާއެއް  ހިންޭގނެ  ދަށ ން  އިޖ ރާއަތ ެގ

 ހަތްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހ ށަހަޅަންވާނީ  ދަޢ ވާ  އެ  ހިނދެއްަގިއ،

.  ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ   ކޯޓަށް  ކަމ ަގއި   ދަށ ން  ެގ  ]ދަޢ ވާކ ރ ން[  ބާބ 

 ޚަޞްމ ންނަށް  އެކަން  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،  އެފަދައިން  އަދި

 . އަންަގންވާނެެއވެ

 

 ބައި   ތިންވަނަ 
 މަރ ޙަލާ   ޝަރީޢަތ ގެ 

 

 ބާބ    ސޯޅަވަނަ 
 ކަނޑައެޅ ން   ޓްރެކް   ފޮނ ވ މާއި   ޝަރީޢަތަށް   މައްސަލަ 

 

  ހ ށަހަޅާ   ދިފާޢ    ދަޢ ވާގެ 
  ޝަރީޢަތަށް   މައްސަލަތައް 

 ފޮނ ވ ން 

  ދިފާޢ    ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ   ތެރެއިން،  ދަޢ ވާތަކ ެގ  މަދަނީ  އ ފ ލޭ  ކޯޓެްއގައި  .176

  އެ   ކޯޓ ން  ހިންގ މަށްޓަކަިއ،  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަތަކ ގެ   ހ ށަހަޅާފައިވާ

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ

 

  މައްސަލަތައް   ފޮނ ވޭ   ޝަރީޢަތަށް 
 ބައިތައް   ބެހިގެންވާ 

 ފޮނ ވާ  ޝަރީޢަތަށް   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  176  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .177

 ޓްރެކ ންކ ރެ  ތިން  އަންނަނިވި  ހިންޭގނީ،  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަތަކ ެގ

 . ޓްރެކަކ ންނެވެ

 ؛ޓްރެކް މައްސަލަތަކ ެގ ކ ދި  (1)   
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 ؛ޓްރެކް  ަމއްސަލަތަކ ެގ އަވަސްނިޔާެގ  (2)   

 . ޓްރެކް މައްސަލަތަކ ެގ ބޮޑެތި  (3)   

 ޓްރެކް  ހިންާގނެ  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައެްއެގ  ފޮނ ވޭ  ޝަރީޢަތަށް )ށ(  

 .ކޯޓ ންނެވެ  ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކ ރާ ބާބ ގައި މި ކަނޑައަޅާނީ،

 

 އަންނަނިވި  ބަލާނީ، ޮގތެއްަގއި ޢާންމ   ޓްރެކ ން މައްސަލަތަކ ެގ ކ ދި )ހ(  .178 ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ގެ   ކ ދި 

 . މައްސަލަތަކެވެ ފ ރިހަމަވާ ޝަރ ޠ ތައް

  300,000  ޢަދަދ   ފައިސާގެ   އެދޭ  ހޯދ މަށް  ދަޢ ވާަގއި  (1)   

 އަދި  ؛ަމދ  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ( ތިންލައްކަ)

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ޮގތެއް   ޝަރީޢަތ ން  މައްސަލައެްއަގއި  އެ  (2)   

 އަދި  ؛ެއކ ލެިވެގންނ ވާ ނ ކ ތާތަކެއް ޤާނޫނީ ބޮޑެތި

  އެދިފައިނ ވާ  ފަރ ވާއަކަށް  ަވގ ތީ   މައްސަލަެއއްަގއި  އެ  (3)   

 . މައްސަލަތައް

 އަންނަނިވި   ބަލާނީ  ޮގތެއްަގއި  ޢާންމ   ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި )ށ(  

 . މަްއސަލަތަކެވެ ބާވަތ ެގ

 ފައިސާ ދަށ ން ެއްއބަސްވ ންތަކ ެގ  ވެވޭ  މެދ ގައި ފަރ ދ ންެގ  (1)   

 ؛ދަޢ ވާތައް ކ ރެވޭ ހޯދ މަށް

  ފަރާތްތަކ ން   ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކާއި  ަގންނަ  މ ދާ  (2)   

 އެނޫންވެސް  ފެންވަރާއި،   ޚިދ ަމތ ެގ  ނ ވަތަ  މ ދާ  ހ ށަހަޅާ،

  ދިމާވާ   ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގައި  ޚިދ މަތް   ނ ވަތަ  މ ދާ

 ؛މައްސަލަތައް

 ލިބޭ   ހަށިަގނޑަށް)  ދަޢ ާވތައް  އެކްސިޑެންޓްތަކާގ ޅޭ  (3)   

 ؛(ނ ހިމެނޭޮގތ ން ދަޢ ވާތައް އަނިޔާާއގ ޅޭ

 މ ދަލ ގެ   ނ އ ފ ލޭ)  މައްސަލަތައް  މިލްކ ވެރިކަމާގ ޅޭ  މ ދަލ ެގ  (4)   
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 ؛(ނ ހިމެނޭޮގތ ން މައްސަލަތައް  މިލްކ ވެރިކަމާގ ޅޭ

 ޑިޕޮޒިޓާިއ،  ކ ްއޔާިއ،  ތަންތަނ ެގ  ކ އްޔަށްދޫކޮށްފަިއވާ  (5)   

  ކ އްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ   ދިރިއ ޅ މަށް)  މައްސަލަތައް  މަރާމާތާގ ޅޭ

 ެގއްލ މ ެގ  ލިބޭ  ސަބަބ ން  މަރާމާތ ނ ކ ރ މ ެގ  ތަންތަން

 (.ނ ހިމެނޭޮގތ ން ދަޢ ވާ ހޯދ މ ެގ ބަދަލ 

  ތެރެިއންވެސް   މައްސަލަތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ނ ކ ތ މަށް  މީހ ން  ތަންތަނ ން  ކ އްޔަށްދޫކޮށްފަިއވާ  ދިރިއ ޅ މަށް

  ހަށިަގނޑަށް   މައްސަލަތަކާއި،  ހ ށަހެޅޭ  ގ ޅިެގން  އެންގ ންތަކާ  އަންާގ

 ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި  ދަޢ ވާތަްއ،   އަނިޔާެގ  ލިބޭ

 . ބަލައިެގންނ ވާނެެއވެ

 ހިމެނޭ  މައްސަލަެއްއަގއި   ބަލާ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި )ރ(  

  ފައިސާގެ   ކަނޑަައޅާފަިއވާ  މާއްދާަގއި  މި  ޢަދަދަކީ،  ފައިސާެގ

 ޝަރީޢަތ ެގ  ކަމ ަގިއވީނަމަވެސް،  ޢަދަދެއް  އިތ ރ   ޢަދަދަށްވ ރެ

  ވަނަ   279  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ  ނަގައިދިނ މ ަގއި  ޚަރަދ 

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ ިއވާބަޔާންކޮށްފަ މާއްދާގައި

 

  މައްސަލަތަކ ގެ   އަވަސްނިޔާގެ 
 ޓްރެކް 

  ބާވަތ ގެ   އަންނަނިވި  ބަލާނީ،  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  އަވަސްނިޔާގެ  )ހ(  .179

 . މައްސަލަތަކެވެ

  300,000  ޢަދަދ   ފައިސާގެ   އެދޭ  ހޯދ މަށް  ދަޢ ވާަގއި  (1)   

( އެއްމިލިއަން)   1,000,000  ރ ފިޔާާއއި(  ތިންލައްކަ)

 ނ ވަތަ  ؛ކަމ ަގިއވާ ޢަދަދެއް ދެމެދ ެގ އާރ ފިޔާ

  ދ ވަހަށްވ ރެ (  އެކެއް)  1  އަޑ އެހ ން  މައްސަލަިއެގ  (2)   

 ނ ވަތަ  ؛ފެންނަ ކޯޓަށް އިތ ރ ނ ވާނެކަމަށް

 ދެ  ޚާއްޞަ  ހެއްކަކީ،  ޝަފަހީ  ހ ށަހެޅޭ   ޝަރީޢަތަށް  (3)   
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  ެއއިން  ހެއްކަށްވެފަިއ،  ހ ށަހެޅޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  ދާއިރާއަކާ 

  އެންމެ   ހ ށަހަޅަނީ  ޚަޞްމަކ   ކޮންމެ  ދާއިރާއަކ ން  ކޮންމެ

 . މަްއސަލަތައް ކަމ ަގއިވާ ޚަބީރަކ 

 ޝަރީޢަތ ެގ  ަމއްސަލަިއެގ  ޓްރެކަކީ،  ަމއްސަލަތަކ ެގ  އަވަސްނިޔާެގ )ށ(  

  މަްއސަލަިއގެ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ،  ވަގ ތ   މަރ ޙަލާތަކަށް  އެންމެހައި

 ޝަރީޢަތ ެގ  ބާއްވާ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ   އިޖ ރާއަތ ތައް  އެހެން

 މަްއސަލަތައް  ބާވަތ ެގ  ނިންމޭނެ  ދ ވަހަކ ން   އެންމެ  އަޑ އެހ ން

 . ރެކެވެޓް ހ ށަހެޅޭ

 

  ބާވަތ ގެ   އަންނަނިވި  ބަލާނީ،  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި )ހ(  .180 ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ގެ   ބޮޑެތި 

 . މައްސަލަތަކެވެ

  1,000,000  ޢަދަދ   ފައިސާެގ  އެދޭ  ހޯދ މަށް  ދަޢ ވާަގއި  (1)   

 އަދި  ؛ބޮޑ  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ( އެއްމިލިއަން)

 އެކ ލެވޭ  ވާޤިޢާތައް  ނ ވަތަ/ައދި  ނ ކ ތާތައް  ޤާނޫނީ  ބޮޑެތި  (2)   

 . މައްސަލަތައް

  އޮތްނަމަވެސް،   އެހެން  ނަންބަރ   ވަނަ(  1)  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  1,000,000  ޢަދަދަކީ،  ފައިސާެގ  އެދޭ  ހޯދ މަށް  ދަޢ ވާަގއި

  އެ   ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް،  ޢަދަދެއް  ކ ޑަ  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ(  އެއްމިލިއަން)

  ކަންކަމ ގެ   އެހެން  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  އެ  މައްސަލައަކީ،

  އަަވސްނިޔާގެ   ނ ވަތަ  ޓްރެކ ން  ލަތަކ ެގމައްސަ  ކ ދި  ސަބަބ ން

  ކަމ ަގިއވާނަމަ،   މައްސަލަތަކެއް  ނެނ ހިންޭގ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ

 . ޓްރެކ ންނެވެ މައްސަލަތަކ ެގ ބޮޑެތި  ބަލާނީ މައްސަލަެއއް އެ

 ޝަރީޢަތ ގެ   މައްސަލަިއެގ  ޓްރެކަކީ،  މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި )ނ(  

  އެއް  ޝަރީޢަތ ގެ   ކަނޑައެޅިފައިނ ާވ،  ވަގ ތ   މަރ ޙަލާތަކަށް
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 މަްއސަލަތައް   ބާއްަވިއެގން،  އަޑ އެހ ން  ިގނަ  އަޑ އެހ މަށްވ ރެ

 . ޓްރެކެކެވެ ކ ރިއަށްެގންދެވޭ

 

  ޢަމަލ ކ ރާ   ކަނޑައެޅ މ ގައި   ޓްރެކް 
 އ ސޫލ    ޢާންމ  

 ޓްރެކް  ހިންާގނެ  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައެްއެގ  ފޮނ ވޭ  ޝަރީޢަތަށް )ހ(  .181

 ވަނަ   178  ޤާނޫނ ެގ  މި  ީވަވރަކ ން،  ކަނޑަައޅަންވާނީ  ކޯޓ ން

 ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ  180  މާއްދާާއއި  ވަނަ  179  މާއްދާއާއި

 . ބިނާކޮށެވެ ޝަރ ޠ ތަކަށް ޢަދަދާއި ފައިސާެގ

  ަމއްސަލަ  ޓްރެކަކ ން  ވަކި   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ވަނަ  182  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަނޑައަޅަންވާނީ،  ކޯޓ ން  ބެލ މަށް

 . ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ގައެވެ  ކަންކަަމށް ބަޔާންކ ރާ މާއްދާގައި

  ފައިސާގެ   ތެރެއިން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކަނޑަެއޅޭ  ހިންގ މަށް  ޝަރީޢަތް )ނ(  

  މަްއސަލައިގެ   އެ  ފޮނ ވާނީ،  މައްސަލަތައް  ނ ހިމެނޭ  ޢަދަދެއް

  އެކަށީެގންވާ   އެންމެ  ބެލ މަށް  މައްސަލައެއް  އެ  ބަލައި،  ބާވަތަށް

 . ޓްރެކަކަށެވެ ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ކޯޓަށް ޓްރެކ ކަމަށް

 އ ސޫލ ން   ޢާންމ   ފަދައިން  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ނިސްބަތްވާ  ޢަދަދ   ފައިސާެގ  އެދިފައިވާ  ހޯދ މަށް  މައްސަލަިއަގއި 

  މަްއސަލައިގެ   ބަލަންވާނީ،  މައްސަލަ  ޓްރެކަކ ން   އެހެން  ނޫން  ޓްރެކް

 . ެއކ ަގެއވެ އެއްބަސްވ މާ ޚަޞްމ ންެގ

 

  ކަނޑައެޅ މ ގައި   ޓްރެކް 
 ކަންކަން   ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ 

  ޓްރެކެއް   ފޮނ ވާނެ   މައްސަލައެއް  ހިންގ މަށްޓަކައި  ޝަރީޢަތް )ހ(  .182

 ކޯޓ ން  ކަންކަމަށް   އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅ މ ގައި

 . ވެއެ ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެ

 ؛ޢަދަދ  ފައިސާެގ  (1)   

 ؛ބާވަތް ފަރ ވާެގ އެދޭ  (2)   
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 ؛ހެކި ހިމެނޭ ަމއްސަލަިއގައި ވާޤިޢާތަކާއި، މައްސަލަިއެގ  (3)   

 ޚަޞްމ ންެގ   ހިމެނިދާނެ  ނ ަވތަ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއގައި  (4)   

 ؛ޢަދަދ 

  އެފަދަ   އަދި  އެކަން  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ  ދަޢ ވާެއއް  ރައްދ   (5)   

 ؛ޢަދަދ  ފަިއސާެގ އެދޭ ދަޢ ވާެއއްަގއި ރައްދ 

 ؛ޢަދަދ  ހެކީންެގ ޝަފަހީ ހ ށަހެޅިދާނެ މައްސަލަިއގައި  (6)   

 ފަރާތަކަށް   ނ ހިމެނޭ  ޮގތ ގައި  ޚަޞްމެއްެގ  މައްސަލަިއެގ  (7)   

 ؛މިންވަރ  ކޮށްފާނެ ނ ވަތަ އަސަރ ކ ރާނެ މައްސަލައިން

 އަދި  ؛ރަޢ ޔ  ޚަޞްމ ންެގ  (8)   

 . ކަންކަން އިތ ރ  ކ ރިމަތިވެދާނެ ޚަޞްމ ންނަށް  (9)   

  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި   ނިސްބަތް  ފައިސާގެ   އެދޭ   ނަަގއިދިނ މަށް  ދަޢ ވާަގއި )ށ(  

 . ރިޢާޔަތްކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ ކަންކަމަށް އަންނަނިވި ކޯޓ ން

 ؛ޢަދަދ  އ ފެދިފައިނ ވާ ޚ ޞޫމާތެއް  (1)   

 ؛ފައިސާ އެދޭ ނަަގިއދިނ މަށް ޮގތ ގައި  އިންޓްރެސްޓްެގ  (2)   

 އަދި  ؛ޚަރަދ  ޝަރީޢަތ ެގ  (3)   

 .ެގއްލ ން ލިބ ނ  އިހ މާލ ން އަމިއްލަ  (4)   

  އެއް   ފޯމަކ ން   ދަޢ ވާ  އެއް  މައްޗަށް،  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ )ނ(  

 ޙާލަތ ަގިއ،   ދަޢ ވާކ ރާ   ފަރާތްތަކަކ ން  ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ

 މި  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ދަޢ ވާެއއް  ދެ  ތަފާތ   ދަޢ ާވއަކީ  ހ ށަހެޅިފައިވާ

  ޢަދަދ   ފައިސާގެ   ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ

  ަވކި   ދަޢ ާވައކީ  ކޮންމެ  ެއއިން  ބަލާނީ،  ކޯޓ ން  ކަނޑައެޅ މ ަގއި 

 . ޮގތ ަގެއވެ  ދަޢ ވާއެްއެގ
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  ދެވޭ   ކަނޑައެޅ މަށްފަހ    ޓްރެކް 
 ނޯޓިސް 

 ޓްރެކް  ބަލާނެ  މަްއސަލަ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ބާބ ގައި  މި  .183

 ޓްރެކް  ޚަޞްމ ންނަށް  މައްސަލަިއެގ  އަންަގިއ،  އެކަން  ކަނޑައެޅ މ ން،

 . ދޭންވާނެއެވެ   ކޯޓ ން ނޯޓިސް ކަނޑައެޅ މ ެގ

 

  ޤާނޫނ ަގއި   މި  ޓްރެކް،  ކަނޑައަޅާ   ފ ރަތަމަ  ބެލ މަށް  މައްސަލަެއއް  .184 ބަދަލ ކ ރ ން   ޓްރެކް 

.  ބަދަލ ކ ރެވިދާނެެއވެ  ޓްރެކަކަށް  އެހެން  ތެރޭަގިއ،  ދާއިރާެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 ދެން  ގ ޅޭޮގތ ން  ަމއްސަލައާ  އެ  ބަދަލ ކ ރެވިއްޖެނަމަ،  ޓްރެކް  އެފަދައިން

 . އިޖ ރާއަތެވެ ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޓްރެކަށް ބަދަލ ކ ރެވ ނ  އެ ހިނާގނީ

 

 ބާބ    ސަތާރަވަނަ 
 އަޑ އެހ ން   އިބްތިދާއީ 

 

 ހިންގ މަށް  ޝަރީޢަތް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  176  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .185 އަޑ އެހ ން   އިބްތިދާއީ 

 އަޑ ެއހ މެއް   އިބްތިދާއީ  މައްސަލައެްއެގ  ކޮންމެ  ކަނޑައެޅޭ

 . ބާއްވަންވާނެެއވެ

 ައންނަނިވި  މައްސަލައާގ ޅޭ  ބޭނ މަކީ،  އަޑ އެހ މ ެގ  އިބްތިދާއީ )ށ(  

  ޮގތެއް   ކ ރިއަށްދާނެ  މައްސަލަިއަގއި   ރިޢާޔަތްކޮށް،   ކަންކަމަށް

 . ކަނޑައެޅ ެމވެ

  ނ ވޭތޯ   ނ ވަތަ  ބޭނ ންވޭތޯ  ޚަޞްމ ން  ޙައްލ ކ ރަން  މައްސަލަ  (1)   

 ؛ސާފ ކ ރ ން

 ބޭނ ންވާނަމަ،   ޙައްލ ކ ރަން  މައްސަލަ   ބޭރ ގައި  ކޯޓ ން  (2)   

  މަރ ޙަލާތައް   ޝަރީޢަތ ެގ  ކަނޑަައޅަިއ،  ަވގ ތ   އެކަމަށް

 ؛މަޑ ޖައްސާލ ން

  އެކަން  އެދޭނަމަ،  ޙައްލ ކ ރ މަށް  ަމއްސަލަ  މަރ ޙަލާގައި  ކޯޓ   (3)   
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 ؛ކަނޑައެޅ ން 

 ހިންާގނެ  މައްސަލަ  ބޭނ ންނ ވާނަމަ،  ޙައްލ ކ ރަން  މައްސަލަ  (4)   

 . ކަނޑައެޅ ން ޓްރެކް

 އިބްތިދާއީ ައޑ އެހ ން ކ ރިއަށްެގންދާނީ ފަނޑިޔާރެވެ.  )ނ(  

 ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި   އަޑ އެހ މ ަގއި،  އިބްތިދާއީ )ރ(  

 މައްސަލަ  ސާފ ކޮށް،  ފަނޑިޔާރ   ކިބަިއން  ޚަޞްމ ންެގ  ކަންކަން

 . ދޭންވާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް އިރ ޝާދ   ޮގތ ެގ ކ ރިއަށްެގންދާނެ

 

  މައްސަލަ   ބޭރ ގައި   ކޯޓ ން 
 އެދ ން   ޙައްލ ކ ރަން 

 ކޯޓ ން   ޚަޞްމ ންނަށް  މައްސަލަިއެގ  އަޑ އެހ މެްއަގިއ،  އިބްތިދާއީ )ހ(  .186

 . އެދެވިދާނެެއވެ ފ ރ ޞަތަކަށް ޙައްލ ކ ރ މ ެގ މަްއސަލަ ބޭރ ގައި

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަދައިން މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ މ ެގ   )ށ(  

ބޭރ ަގިއ   ކޯޓ ން  ފ ރ ޞަތަކަށް ޚަޞްމަކ  އެދިއްޖެނަމަ، އެފަދައިން 

ޙައްލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ   ދ ވަހ ެގ    30މައްސަލަ  މ އްދަތެްއ  )ތިރީސް( 

ޤަޞްދ ަގިއ   މ އްދަތަކީ  ދެޭވ  ިމޮގތ ން  އަދި  ދޭންވާނެެއވެ.  ކޯޓ ން 

މ އްދަތެްއ   ބޭނ ންކ ރާނެ  ޚަޞްމަކ   ެއ  ލަސްކ ރ މަށް  މައްސަލަ 

 ނޫންކަން އެކަށީެގންވާ ސަބަބާއެކ  ކޯޓަށް ބަޔާންކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

  މައްސަލަ   ބޭރ ގައި  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ފ ރ ޞަތ    އެ  ދިނ މާއެކ ،  ކޯޓ ން  ފ ރ ޞަތ   ޙައްލ ކ ރ މ ެގ

  ކަމ ގެ   އެ  ކަނޑައަޅައި،  ދެވިފަިއވާކަން  ޚަޞްމ ންނަށް  މައްސަލަިއެގ

  ބޭރ ަގއި   ކޯޓ ން  އަދި.  ދޭންވާނެެއވެ  އެފަރާތްތަކަށް  ނޯޓިސް

  އެއްވެސް   ޝަރީޢަތ ެގ  ނިމެންދެން   މަރ ޙަލާ  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ

 ެއފަދައިން  ކަނޑަައޅަިއ،  ކ ރިއަށްނ ެގންދެވޭނެކަން  މަރ ޙަލާއެއް

 . ނެރެންވާނެެއވެ އަމ ރެއް

  ދީފަިއވާ   ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ  ދަށ ން   ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  
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 ޚަޞްމ ންނަށް  ޙައްލ ކ ރެވިދާނެކަމަށް  ަމއްސަލަ  މ އްދަތ ގައި

 ކޯޓަށް  އެދި   އިތ ރ ކޮށްދިނ މަށް  މ އްދަތ   އެ  ނ ފެންނަނަމަ،

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ

 ހ ށަހެޅިްއޖެނަމަ،  ހ ށަހެޅ މެއް  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ގެ (  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 . އިތ ރ ކޮށްދެވިދާނެެއވެ މ އްދަތ  އެ ކޯޓަށް

 މ ްއދަތ ގެ   ކަނޑައެޅޭ  ދަށ ން  ެގ(  ބ)  ނ ވަތަ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

 ނ ވަތަ   ޙައްލ ކ ރެިވއްޖެނަމަ  މައްސަލަ   ތެރޭގައި

 ކޯޓަށް   އެކަން   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ޙައްލ ނ ކ ރެިވއްޖެނަމަ،

 . އަންަގންވާނެެއވެ

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ޙައްލ ކ ރެވިއްޖެކަން  މައްސަލަ  ބޭރ ގައި  ކޯޓ ން )ކ(   

  ބާޠިލ ކޮށް،   މައްސަލަ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ކޯޓަށް  އަންަގއިފިނަމަ،  ކޯޓަށް

 . އަންަގންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ޚަޞްމ ންނަށް މައްސަލައިެގ އެކަން

  މައްސަލަ   ހަމަވާއިރ ،  މ އްދަތ   ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ބ)  މާއްދާެގ  މި )އ(   

 ދަށ ން   ެގ(  ޅ)  މާއްދާެގ  މި  ނޫންކަން  ނ ވަތަ  ޙައްލ ކ ރެިވއްޖެކަން

  މަްއސަލައެއް   އެ  އަންާގފައިނ ވާނަމަ،  ކޯޓަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ

 ކޯޓ ން   އިރ ޝާދ    އިތ ރ   ޮގތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ަގއި

 . ދޭންވާނެއެވެ 

 

  މައްސަލަ   މަރ ޙަލާގައި   ކޯޓ  
 އެދ ން   ޙައްލ ކ ރ މަށް 

 މައްސަލަ  ބޭރ ަގއި  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ާމްއދާެގ  ވަނަ  186  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .187

 މައްސަލަ   މަރ ޙަލާގައި  ކޯޓ   ބަދަލ ަގއި،   ޙައްލ ކ ރ މ ެގ

 އިބްތިދާއީ  ޚަޞްމ ންނަށް  މައްސަލަިއެގ  ފ ރ ޞަތަކަށް  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ

 . އެދެވިދާނެެއވެ އަޑ އެހ މެއްަގއި

 ޚަޞްމ ން  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ  ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ވަނަ  178  ޤާނޫނ ެގ  މި  ަމއްސަލައަކީ،  އެ  ޙާލަތ ަގިއ،  އެދޭ
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 މި  މައްސަލަެއއް،  އެ  މަްއސަލައެއްނަމަ،  ބަޔާންކ ރާފަދަ  މާއްދާގައި

  ަގއި   ]މަރ ޙަލާ  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ[  ބާބ   އަށާރަވަނަ  ޤާނޫނ ެގ

 ިއޚްތިޔާރ    ފޮނ ވ މ ެގ  ޙައްލ ކ ރ މަށް  ދަށ ން   އިޖ ރާއަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ

 . ލިބިެގންެވެއވެ ފަނޑިޔާރަށް

  ދަށ ން   މާއްދާގެ   އެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ނިންމަންވާނީ،   ފަނޑިޔާރ   ފޮނ ވ މަށް  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަެއއް

 . ރިޢާޔަތްކ ރ މަށްފަހ ގައެވެ  ކަންކަމަށް އަންނަނިވި

 ؛ބާވަތް މައްސަލަިއެގ  (1)   

 ؛އަސާސް  ބިނާވެފަިއވާ މައްސަލަ  (2)   

 ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ  ކ ރިން  ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ  (3)   

 ؛އެކަން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ،

  ަވގ ތާއި   އަންދާޒާކ ރެވޭ  ހިނާގނެކަމަށް  ޝަރީޢަތ ގައި  (4)   

 ؛ޚަރަދ 

  ހިނގައްޖެނަމަ  ލަސްެވެގން  ނައިސް   ނިމ މަކަށް  މައްސަލަ  (5)   

 . ައސަރ  ކ ރާނެ ދަޢ ވާއަށް

 މައްސަލަ  ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި   ޙާލަތްތަކ ަގއި   އަންނަނިވި )ރ(  

 . ފޮނ ވަިއެގންނ ާވނެއެވެ ޙައްލ ކ ރ މަށް

 އެދިފައިވ ާމއެކ ،   އަމ ރަކަށް  ަވގ ތީ  މައްސަލަިއގައި  (1)   

  މައްސަލަ   ސަބަބ ން  ފޮނ ވ މ ެގ  ޙައްލ ކ ރަން  މައްސަލަ

 ެއއްެވސް  މައްސަލަިއެގ  ހިނގައްޖެނަމަ،   ލަސްވެެގން

 ފ ރ ޞަތ   ެގއްލ މެްއވ މ ެގ  އިއާދަނ ކ ރެޭވވަރ ެގ  ޚަޞްމަކަށް

 ހ ރަސްއެޅިދާނެކަމަށް  އިންޞާފަށް  ނ ވަތަ  އޮތްކަމަށް

 ؛ޤަބޫލ ކ ރެވ ން

 އެ   އަދި  ކ ރަންޖެހޭ  ޙ ކ މެއް  ބަލައި   ކޯޓ ން  ޮގތ ން  ޤާނޫނީ  (2)   
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  އޮތ މަކީ  ނިންމ މެއް  ލާޒިމ ވާ  ޢަމަލ ކ ރ ން  މައްޗަށް

 ؛ޤަބޫލ ކ ރެވ ން ކަމެއްކަމަށް މ ހިންމ 

 އ ފެދިފަިއވާ  ދެމެދ ގައި  ޚަޞްމ ންގެ   މައްސަލަިއެގ  (3)   

  ޚަޞްމ ންގެ   މައްސަލަިއެގ  ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ،   ޚ ޞޫމާތަށް

  އަނެއް   ޚަޞްމަކަށް  އެއް  ބަލަިއ،  ގ ޅ މަށް  އޮތް  މެދ ގައި

  އެކަށީެގންވާ   ބާރ ފޯރ ވިދާނެތީ،  މައްޗަށް  ޚަޞްމ ެގ

 ޙައްލ ކ ރެވިދާނެކަަމށް   މައްސަލަ   ޮގތެްއަގއި 

 ؛ރެވ ންޤަބޫލ ނ ކ 

 އެދި   ހޯދ މަށް  ފައިސާ  ދަޢ ވާައކީ   މައްސަލަިއެގ  (4)   

 ފަރާތް  ރައްދ ވާ  ދަޢ ވާ  ދަޢ ވާައކަށްވެފައި،  ހ ށަހަޅާފައިވާ

 . އިފްލާސްކޮށްފަިއވ ން

  ަމއްސަލަ   މަރ ޙަލާަގއި  ކޯޓ   ދަށ ން  ގެ (  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ފ ރ ޞަތ    އެ  ދިނ މާއެކ ،  ކޯޓ ން  ފ ރ ޞަތ   ޙައްލ ކ ރ މ ެގ

  އެކަމ ގެ   ކަނޑަައޅަިއ،  ދެވިފަިއވާކަން  ޚަޞްމ ންނަށް  މައްސަލަިއެގ

 ައށާރަވަނަ   ޤާނޫނ ެގ  މި  އަދި.  ދޭންާވނެއެވެ  އެފަރާތްތަކަށް  ނޯޓިސް

  ަމއްސަލަ  ދަށ ން  ެގ  ]މަރ ޙަލާ  ކ ރ މ ެގޙައްލ   މައްސަލަ[  ބާބ 

  އެްއވެސް   ޝަރީޢަތ ެގ  ނިމެންދެން  މަރ ޙަލާ  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ

 ެއފަދައިން  ކަނޑައަޅައި،  ނ ެގންދެވޭނެކަން  ކ ރިއަށް  މަރ ޙަލާއެއް

 . ނެރެންވާނެެއވެ އަމ ރެއް

 ފޮނ ވާ  ޙައްލ ކ ރ މަށްޓަކައި  މަްއސަލަ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

 ޤާނޫނ ގެ   މި  ހިނާގނީ  ދެން  ގ ޅޭޮގތ ން  މައްސަލައާ   އެ   ޙާލަތ ގައި، 

  ަގއި   ]މަރ ޙަލާ  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ [  ބާބ   އަށާރަވަނަ

 . އިޖ ރާއަތެވެ ބަޔާންކ ރާ
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  ބޭނ ންނ ވާ   ޙައްލ ކ ރަން   މައްސަލަ 
 ކަނޑައެޅ ން   ޓްރެކް   ޙާލަތ ގައި 

  ބޭނ ންނ ވާކަމަށް   ޙައްލ ކ ރަން  މައްސަލަ  ައޑ އެހ މެްއަގއި  އިބްތިދާއީ )ހ(  .188

 ޓްރެކް   ބަލާނެ  މައްސަލަެއއް  އެ  ބ ނެފިނަމަ،  ޚަޞްމ ން

  ޚަޞްމ ންނާ   ހިމެނޭ  މަްއސަލައިަގއި  ކަނޑައެޅ މަށްޓަކަިއ،

 . މަޝްވަރާކ ރަންވާނެއެވެ ފަނޑިޔާރ 

 ބޭނ ންވާ   ެއކަމަށް  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ،  ޓްރެކް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 . ސާފ ކ ރަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ކިބައިން ޚަޞްމ ންެގ މަޢ ލޫމާތ 

 މައްސަލަ  ސާފ ކ ރ މަށްފަހ ،  މަޢ ލޫމާތ   ދަށ ން  ގެ (  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ސާފ ކ ރެވޭ   މަޢ ލޫމާތ   މިންވަރަށް  ކަނޑައެޅޭ   ޓްރެކެއް  ބަލާނެ

  ޓްރެކެއް   ބަލާނެ  މަްއސަލަ  އެ  ައޑ އެހ މ ގައި  އިބްތިދާއީ  ޙާލަތ ގައި،

 . ކަނޑަައޅަންވާނެއެވެ ކޯޓ ން

  ސާފ ކ ރ މަށްފަހ ގައިވެސް،   މަޢ ލޫމާތ   ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  މަޢ ލޫމާތ   އިތ ރ   ކ ރިން،  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ޓްރެކެއް  ބަލާނެ  މައްސަލަ

  ައޑ ެއހ މ ަގއި   އިބްތިދާއީ   ފެނިއްޖެނަމަ،  ފަނޑިޔާރަށް  ބޭނ ންވާކަމަށް

  މަޢ ލޫމާތ   އިތ ރ   ބަދަލ ަގއި،  ކަނޑަެއޅ މ ެގ  ޓްރެކް  މައްސަލަިއެގ

  ބަޔާންކ ރާ   މާއްދާަގއި  ވަނަ  189  ޤާނޫނ ެގ  މި  ސާފ ކ ރ މަށްޓަކައި

  ޚަޞްމ ންނަށް   ހ ށަހެޅ މަށް  ކޯޓަށް  ފ ރިހަމަކޮށް  ފޯމ 

 . އަންަގންވާނެެއވެ

 

  މަޢ ލޫމާތ    ކަނޑައެޅ މަށް   ޓްރެކް 
 ސާފ ކ ރ ން 

  ވަނަ   186  ޤާނޫނ ެގ  މި  ބޭްއވ މަށްފަހ   އަޑ އެހ ން  އިބްތިދާއީ )ހ(  .189

  މަސައްކަތްކ ރ މަށްފަހ   ޙައްލ ކ ރަން  މައްސަލަ   ދަށ ން  މާއްދާެގ

  188  ޤާނޫނ ގެ   މި  ނ ވަތަ  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  ޙައްލ ނ ވާ  މައްސަލަ

  ބޭނ ންވާކަމަށް   މަޢ ލޫމާތ   އިތ ރ   ދަށ ން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  ވަނަ

 ޓްރެކް   ބަލާނެ  މައްސަލަ  ތެއްގައި،ޙާލަ  ފެންނަ  ކޯޓަށް

  މަޢ ލޫމާތ   ބޭނ ންވާ  ކަނޑައެޅ މަށް  ޓްރެކް   ކަނޑައެޅ މަށްޓަކަިއ،
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 . ފޮނ ވަންވާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް މައްސަލަިއގެ  ފޯމެއް ސާފ ކ ރާ

  އެ   ފޮނ ާވއިރ ،  ފޯމ   ފޮނ ވާ  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

.  ކަނޑައަޅަންާވނެއެވެ   ކޯޓ ން  ވަގ ތީޮގތ ން  ޓްރެކެއް  ބަލާނެ  މައްސަލަ

 ފޯމާއެކ   އެ   ނޯޓިހެއް  ބަޔާންކ ރާ  ކަންކަން   އަންނަނިވި  އަދި

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ކަންކަން   ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ޚަޞްމ ންެގ  (1)   

 ؛މ އްދަތ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފ ރިހަމަކ ރ މަށް

  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ    ފޯމ   ސާފ ކ ރާ  މަޢ ލޫމާތ   (2)   

 ؛އެޑްރެސް  ކޯޓ ެގ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ

 މަްއސަލަތަކ ެގ  އަވަސްނިޔާެގ  މައްސަލަައކީ،  ހ ށަހެޅިފައިވާ  (3)   

 ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި  ނ ވަތަ  ޓްރެކް

 ފޯމ   ހ ށަހަޅާ  މައްސަލަ  މައްސަލައެއްނަމަ  ބަލަންޖެހޭފަދަ

 .ބަޔާންކ ރ ން ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ކ ރިން ތާރީޚެްއެގ ވަކި

 ޚަޞްމ ންނަށް  ނޯޓިސް  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 އެންމެހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ނޯޓިހ ަގއި  އެ  ފޮނ ވ މ ން،

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓަށް  ލިޔެކިޔ ންތައް

 ަވގ ތީޮގތ ން   ނޯޓިހ ގައި  ފޮނ ވާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ައވަސްނިޔާގެ   ކަނޑައަޅާފަިއވަނީ  ބެލ މަށް   މައްސަލަ

 ދަށ ން  ގެ (  ނ)  މާއްދާެގ  މި  ޓްރެކ ންނަމަ،   މައްސަލަތަކ ެގ

 ލިބޭތާ  ނޯޓިސް  އެފަރާތްތަކަށް  ލިޔެކިޔ ންތައް  ހ ށަހަޅާ  ޚަޞްމ ން

  ަމއްސަލަ   ނ ވަތަ  ރޭަގިއ،ތެ  ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)  14  ިގނަެވެގން

 ޓްރެކ ންނަމަ،  މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  ބެލ މަށް

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ތެރޭގައި ދ ވަހ ެގ( އަށާވީސް)  28 ިގނަެވެގން

  ކަނޑައަޅާނީ،   ކޯޓ ން  ޓްރެކެއް  ބަލާނެ  މައްސަލަ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ބ(  
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  މައްސަލައިގެ   ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ   ފޯމ   ސާފ ކ ރާ  މަޢ ލޫމާތ 

 . ހ ށަހެޅ މ ންނެވެ ޚަޞްމ ން

  ޓްރެކް   ބަލާނެ   މައްސަލަ  ޚަޞްމަކ    މައްސަލަިއެގ )ޅ(  

 ފ ރިހަމަކޮށް  ފޯމ   ސާފ ކ ރާ  މަޢ ލޫމާތ   ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި 

  އެކަށީެގންވާ   އެންމެ  ބެލ މަށް  މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،

 . ކ ރިއަށްެގންދެވިދާނެއެވެ މައްސަލަ  ކަނޑަައޅައި  ކޯޓ ން ޓްރެކެއް

 

 ބާބ    އަށާރަވަނަ 
 މަރ ޙަލާ   ޙައްލ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ 

 

  މަރ ޙަލާ   ޙައްލ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ 
 ފެށ ން 

 ޙައްލ ކ ރ މަށް   މައްސަލަ  މަރ ޙަލާގައި  ކޯޓ   ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި )ހ(  .190

  އަވަހަށް   އެންމެ  ވީ  މައްސަލައެއް  އެ  ނިންމ މާއެކ ،  ފޮނ ވ މަށް

 ނޯޓިސް  އެކަމ ެގ  ޚަޞްމ ންނަށް  މައްސަލަިއގެ   ތާވަލ ކޮށް،

 . ދޭންވާނެއެވެ 

 ބައްދަލ ވ ން  ފ ރަތަމަ  ނޯޓިހ ގައި،  ދޭ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ތާރީޚަކީ،   އެ  އަދި،.  ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ  ަގޑި   ތާރީޚާއި  ބޭއްވޭނެ

 ޙަްއލ ކ ރަން  މައްސަލަ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  187  ޤާނޫނ ެގ  މި

  ދ ވަހަށްވ ރެ (  ހަތެއް)  7  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން   ނިންމި   ފޮނ ވ މަށް

 . ެވެގންނ ވާނެެއވެ ކަމ ަގއި ޚެއްތާރީ ފަހ ެގ

 

  މައްސަލަ   ނިޔަތ ގައި   ހެޔޮ 
 މަސައްކަތްކ ރ ން   ޙައްލ ކ ރަން 

  ަމއްސަލަ  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ގައި  މި  ޚަޞްމ ން  މައްސަލަިއެގ )ހ(  .191

 ނިޔަތ ަގިއ،   ހެޔޮ  ބައިވެރިވާންވާނީ  މަރ ޙަލާަގއި  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ

  ހޯދ މަށް   ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް  އަދި،  ޮގތަށް،  ފެންނަ  ދެފ ށް

 . ދިނ މާއެކ ަގެއވެ އެއްބާރ ލ ން
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 ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށް  މަޝްވަރާ  ދެމެދ ގައި  ޚަޞްމ ންެގ  މައްސަލަިއެގ )ށ(  

 . އެހީތެރިވެދޭންވާނެެއވެ ފަނޑިޔާރ 

 

  މަރ ޙަލާ   ޙައްލ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ 
 ކ ރިއަށްގެންދިޔ ން 

 ނ ރަސްމީ  ކ ރިއަށްެގންދާނީ،  ަމރ ޙަލާ  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ )ހ(  .192

 . ޮގތ ަގެއވެ  ބައްދަލ ވ ންތަކެއްެގ

 ޚަޞްމ ން  ބައްދަލ ވ މަކަށްވެސް  ހ ރިހާ  ކަނޑަައޅާ  ފަނޑިޔާރ  )ށ(  

 ނެތި  ސަބަބެއް  މަޤ ބޫލ   ޚަޞްމަކ   އެްއވެސް .  ޙާޟިރ ވާންވާނެއެވެ

  ަމއްސަލަ   ބެލެވޭނީ،  ޙާޟިރ ނ ވެއްޖެނަމަ  ބައްދަލ ވ ންތަކަށް

  އެ   ޙާލަތެއްަގއި،  އެފަދަ  އަދި.  ކަމ ަގެއވެ  ބޭނ ންނ ވަނީ  ޙައްލ ކ ރަން

 ނިމ މަކަށް   މަރ ޙަލާ  ޙަްއލ ކ ރ މ ެގ  ލަމައްސަ  ހިސާބ ން

 . ެގންނަންވާނެެއވެ

 ދަށ ން  މާއްދާގެ   މި  އެހީތެރިވެދިނ މަށްޓަކައި  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ )ނ(  

  ފަރާތްތަކެއް   އިތ ރ   ޚަޞްމ ންނަށް  ބައްދަލ ވ ންތަކަށް  ބާއްވާ

  އެ   ފަރާތްތައް  އެފަދަ  އެހެންނަމަވެސް،.  ޙާޟިރ ކ ރެވިދާނެެއވެ

 އެފަރާތްތައް   ޚަރަދަކީ  ހިނާގ  ެގނައ މަށްޓަކައި  ބައްދަލ ވ ންތަކަށް

  އެއްބަސްެވފައިވާ   ދައްކަން  ފަރާތ ން  ެގންނަ  ކ ރިން،  މ ެގެގނައ 

 ކޮންމެ   ޚަރަދ ތަކަށް   ހިނާގ  އެކަމަށް.  ވާންވާނެެއވެ  ޚަރަދ ތަކަކަށް

  މަޝްވަރާައށް .  އަމިއްލައަށެވެ  ޒިންާމވާނީ  ޚަޞްމަކ ވެސް

 ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙާޟިރ ވ މަކީ  ފަރާތްތަކ ން  އަންާގ  ޙާޟިރ ވ މަށް

 . ނޫނެވެ ލާޒިމ ކަމެއް ދަށ ން

 ދޭތެރޭ  ޚަޞްމ ންނާ  މަރ ޙަލާގައި  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ )ރ(  

  އިންޞާފ ެވރިކަމާއި  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ  ފަނޑިޔާރ 

 ެއފަރާތ ގެ   ޚަޞްމަކަށްވެސް   ކޮންމެ  އަދި.  ހަމަހަމަކަމާއެކ ަގެއވެ

 . ދޭންވާނެެއވެ ފ ރ ޞަތ  އެކަށީެގންވާ ހ ށަހެޅ މ ެގ ހ ށަހެޅ ން
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 ބައްދަލ ވ ންތައް   ބާއްވާ  ދަށ ން  މާއްދެާގ  މި  އ ސޫލ ން  ޢާންމ  )ބ(  

.  ޙާޟިރ ަގެއވެ  ބައިވެރިންެގ  ހ ރިހާ  ކ ރިއަށްެގންދަންވާނީ

  ބައިވެރިން   ހ ރިހާ   ހ ރިޮގތ ން  ޙާލަތ    އެހެންނަމަވެސް،

 އެންމެ   ެއއީ   ނ ވަތަ  ކަމ ަގއިނ ވާނަމަ  ކ ރެވޭނެކަމެއް   ޙާޟިރ ކ ރ މަކީ

  ރ ހ މާއެކ ،   ޚަޞްމ ންެގ  ކަމ ަގިއނ ވާނަމަ،  ޮގތް  އެކަށީެގންވާ

 . ބޭނ ންކ ރެވިދާނެެއވެ ޓެކްނޮލޮޖީ ލާތީއާޞަމ 

 

  މަރ ޙަލާ   ޙައްލ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ 
 އައ ން   ނިމ މަކަށް 

  އެ   ތެރޭަގއި   މ އްދަތ ގެ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަެއއް )ހ(  .193

  ޙައްލ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ  ހޯދިއްޖެނަމަ،  ޙައްލެއް  މައްސަލައަށް

 ޙައްލ ކ ރ މަށް  މަްއސަލަެއއް  އަދި.  އަންނާނެއެވެ  ނިމ މަކަށް  މަރ ޙަލާ

  ޙައްލެއް   މައްސަލައަށް  އެ  ތެރޭގައި  މ އްދަތ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ

  ޙައްލ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ   ހަމަެވްއޖެނަމަވެސް،  މ އްދަތ   އެ  ހޯދި،ނ 

 . އަންނާނެއެވެ ނިމ މަކަށް ޙަލާމަރ 

 ައންނަނިވި  އިތ ރ ން  ޙާލަތްތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ނިމ މަކަށް  މަރ ޙަލާ  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ   ޙާލަތްތަކ ަގިއވެސް

 . ެގނެވިދާނެެއވެ

 ކ ރިއަށްެގންދަން  މަރ ޙަލާ  ޙައްލ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ  (1)   

 ؛ބޭނ ންނ ވ ން ޚަޞްމަކ 

  ބައްދަލ ވ ންތަކަށް  ޚަޞްމަކ   ނެތި  ސަބަބެއް  މަޤ ބޫލ   (2)   

 ؛ޙާޟިރ ނ ވ ން

  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ބަލާއިރ ،  ކ ރިއަށްދާޮގތަށް   މައްސަލަ  (3)   

 ޙައްލެއް  އެކަށީެގންވާ  މައްސަލައަށް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތ ެގ

 .ނ ފެނ ން ފަނޑިޔާރަށް ލިބިދާނެކަމަށް
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 ޙައްލ ެވްއޖެނަމަ،  އެއްކޮށް  ޚ ޞޫމާތ   އޮތް  މެދ ގައި  ޚަޞްމ ންެގ )ހ(  .194 އެއްބަސްވ ން   ޞ ލްޙައިގެ 

  ޞ ލްޙަިއގެ   ލިޔ މ ންެވވޭ  ޙައްލ ވެއްޖެނަމަ،  ބައެއް  އެއިން  ނ ވަތަ

 . ސޮއިކ ރަންވާނެެއވެ  ޚަޞްމ ން އެއްބަސްވ މެްއގައި

  އެއިން   ނ ވަތަ   އެކ ގައި  މައްސަލަ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ޞ ލްޙައިގެ   މެދ ގައިވާ  ޚަޞްމ ންެގ  ޙާލަތ ގައި  ޙައްލ ވާ  ބައެއް

 ނ ވަތަ  ެއއްކޮށް   މައްސަލަ  އެ  ސޮއިކ ރެވ ާމއެކ ،  އެއްބަސްވ މ ަގއި

 ެއއަށްފަހ .  ނިމ ނީއެވެ  ކަނޑަެއޅި  ޮގތެއް  ބަޔާމެދ   އެ  މައްސަލަިއެގ

 . ހ ށައެއްނޭޅޭނެއެވެ ކޯޓަކަށް ދެން މައްސަލަ އެ

 ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ެއއްބަސްވ މ ަގއި  ޞ ލްޙައިެގ )ނ(  

.  ޔަޤީންކ ރަންާވނެއެވެ  ފަނޑިޔާރ   ސާފ ވެފައިާވކަން  ޚަޞްމ ންނަށް

  ފަނޑިޔާރ    އެކ ލަވާލ މ ަގއި  ެއއްބަސްވ ން   ޞ ލްޙައިގެ 

 ޚަޞްމަކ   ެއްއވެސް  ނަމަވެސް،  އެހީތެރިވެދިން  ޚަޞްމ ންނަށް

 އެއްބަސްވ މަށް  އެ  ނ ލައި،  ރ ހ މާ  އޭނާެގ  އިލްތިޒާމެއް  ޤަބޫލ ނ ކ ރާ

 . އިތ ރ ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ

  ބައެއް   މަްއސަލަިއގެ   ޙައްލ ވަނީ  އެއްބަސްވ މ ން   ޞ ލްޙައިެގ )ރ(  

 ބަޔާންކ ރާ  ތަފްޞީލ ތައް  ބައިެގ  ފޮނ ވާ  ޝަރީޢަތަށް  ކަމ ަގިއވާނަމަ،

  އިޚްތިޔާރ    އެންގ މ ެގ  ސޮއިކ ރ މަށް  ޚަޞްމ ން  ލިޔ މެއްަގއި

 . ލިބިެގންެވެއވެ ފަނޑިޔާރަށް

 

 މައްސަލަ  މ އްދަތ ގައި  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ )ހ(  .195 ޙައްލ ނ ކ ރެވ ން   މައްސަލަ 

 ޓްރެކް   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙައްލ ނ ކ ރެިވއްޖެނަމަ،

 ޝަރީޢަތަށް   މައްސަލަ  އެ  ލަސްނ ކޮށް  ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި

 ލިބ ނީ  ޙައްލެއް   މައްސަލަިއގައި  އަދި.  ފޮނ ވަންވާނެެއވެ

  ވަނަ   194  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ެއއްބަޔަށް  މައްސަލަިއެގ
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 ބާކީ   މައްސަލަިއެގ  ލިޔ މާއެކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ރ)  މާއްދާެގ

 ލަސްނ ކޮށް   ކަނޑަެއޅ މަށްޓަކައި  ޓްރެކް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ބައި

 . ވަންވާނެެއވެފޮނ 

  ޙާލަތެއްަގއި،   ޙައްލ ނ ކ ރެިވއްޖެ  މައްސަލަ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި )ށ(  

  ދީފައިވާ   ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  މަރ ޙަލާގައި  ޙައްލ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ

  ޝަރީޢަތ ަގއި   ދެކޮޅަށް  އެފަރާތާ  މަޢ ލޫމާތެްއ،  ނ ވަތަ  ބަޔާނެއް

 . ނ ކ ރެވޭނެެއވެ ބޭނ މެއް ޮގތ ަގއި  ހެއްކެްއެގ

 

 ބާބ    ނަވާރަވަނަ 
 އ ސޫލ    ޢާންމ    ހިންގ މ ގެ   ޝަރީޢަތް 

 

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން   ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .196 ހިންގ ން   ޝަރީޢަތް 

  ބާބ ަގއި   މި  މައްޗަށް،  މައްސަލަތަކ ެގ  މަދަނީ  މެނ ީވ،  ޙާލަތ ގައި

 . ހިނާގނެެއވެ އ ސޫލ ތައް ޢާންމ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 ިވހިވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ަގއި   ]ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި  އަދި   ައވަސްނިޔާެގ  ކ ދި،[  ބާބ 

  ބާބ ަގއި   މި  ބެލ މ ަގިއ،  ަމއްސަލަ  ޓްރެކްތަކ ން  ބަޔާންކ ރާ

 ބަދަލ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އިޖ ރާއަތ ތަކަށް  ބަޔާންކ ރާ

 . ެގނެވިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް

 

  ހިނދަކ ،   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން   ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  .197 ބަސް   ޝަރީޢަތްކ ރެވޭ 

 ދިވެހި  ކ ރެވޭނީ  ޝަރީޢަތްތައް   މައްސަލަތަކ ެގ  މަދަނީ   ހިންާގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 .ބަހ ންނެވެ
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 ޝަރީޢަތ ެގ  ބެހިެގންވަނީ،   އަޑ ެއހ ންތައް  މައްސަލައެްއެގ  މަދަނީ )ހ(  .198 އަޑ އެހ ންތައް   މައްސަލައިގެ 

 ަމރ ޙަލާގެ   ޝަރީޢަތ ެގ  އަޑ އެހ ންތަކާއި  މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ

  މަރ ޙަލާއެްއގެ   ކޮންމެ  އެއިން.  މަްއޗަށެވެ  އަޑ އެހ ންތަކ ެގ

  ޮގތަކަށް   އެހެން   ޤާނޫނ ގައި  މި  އަޑ އެހ މަކީވެސް،

 ޚަޞްމ ން   ނ ވަތަ /އަދި  ޞްމ ންޚަ  ހިނދަކ ،   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ

 . އަޑ އެހ ންތަކެކެވެ ޙާޟިރ ވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ތަމްސީލ ކ ރާ

  އަޑ އެހ ންތައް،   އަންނަނިވި  މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ )ށ(  

  ސިފައެްއަގއި   ނ ރަސްމީ  ބޭރ ަގިއ،  މަޖިލީހ ން   ޝަރީޢަތްކ ރާ

 . ކ ރިއަށްެގންދެވިދާނެެއވެ

 ؛ައޑ އެހ ން އިބްތިދާއީ  (1)   

 ؛ައޑ އެހ ން ބާއްވާ ދިނ މަށް އިރ ޝާދ  ޚަޞްމ ންނަށް  (2)   

 ؛ބަްއދަލ ވ ންތައް ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ މައްސަލަ  (3)   

 .އަޑ އެހ ން  ބާއްވާ ހިންގ މަށް މ ރާޖަޢާ ކ ރީެގ ޝަރީޢަތ ެގ  (4)   

  ޮގތަކަށް   އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ގައި  މި )ނ(  

 ޝަރީޢަތ ގެ   މައްސަލަތަކ ެގ  މަދަނީ   ހިނދަކ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ

 ޚަޞްމ ން  ކ ރިއަށްެގންދަންވާނީ  އަޑ އެހ ންތައް   މަރ ޙަލާެގ

  ބަލާ  މައްސަލަ  ފަރާތްތަކާއި  ތަމްސީލ ކ ރާ  ޚަޞްމ ން  ނ ވަތަ/އަދި

  މަޖިލީހެއްަގއި   ެއއް  އަދި  ްއަގއި ޙާޟިރެ   ެއއް  ފަނޑިޔާރާ

 . ތިބެެގންނެވެ

 

  ތާވަލ ކ ރ މާއި   އަޑ އެހ ންތައް 
 ޙާލަތްތައް   ފަސްކ ރެވޭނެ 

 ދ ރާލާ  ބާްއވަންވާނީ،   ައޑ އެހ ންތައް  މައްސަލަތަކ ެގ  މަދަނީ )ހ(  .199

 . ތާވަލ ކ ރެވިެގންނެވެ

  އަޑ އެހ މެއް   މަރ ޙަލާއެއްެގ  ެއްއވެސް   މައްސަލަެއއްެގ )ށ(  

 އަޑ އެހ ން  އެ  ޚަޞްމަކ   މަްއސަލައިގެ   ތާވަލ ކޮށްފަިއވަނިކޮށް، 
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  ފަސްކޮށްދިނ މަށް   އަޑ އެހ ން  އެދިއްޖެނަމަ،  ފަސްކޮށްދިނ މަށް

  ކަމ ަގިއވާނަމަ،   ސަބަބެއް  ބަލައިަގނެވޭ  ކޯޓަށް  ސަބަބަކީ،  އެދިފައިވާ

 . ލިބިެގންެވއެވެ ކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރ  ކޮށްދިނ މ ެގފަސް އަޑ އެހ މެއް އެ

  އެ   ފަސްކޮށްދެޭވނީ،  އަޑ އެހ މެއް  ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ބާރ    ޚަޞްމ ެގ  އެ  ސަބަބަކީ  ފަސްކ ރަންއެދޭ   އަޑ އެހ ން

  ކަމ ަގިއވާ   މެދ ވެރިވިކަމެއް  ސަބަބ ން  ކަމެއްެގ  ނ ފޯރ ވޭފަދަ

 . އެކަންޏެވެ  ޙާލަތ ގައި

  އެ   ފަސްކޮށްފިނަމަ،  އަޑ އެހ ެމއް  ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

 ރެކޯޑ ކޮށްފައި   ލިޔ މ ން  ސަބަބ   ފަސްކ ރެވ ނ    އަޑ އެހ ން

 ޝަރީޢަތ ގެ   ނިމި،  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައިެގ  އަދި.  އޮންނަންވާނެެއވެ

 ފަސްކ ރ މަށް  ފަސްކ ރި  އަޑ އެހ ން  ނަގައިދިނ މ ަގއި،  ޚަރަދ 

 . ރިޢާޔަތްކ ރެވޭނެއެވެ

  ފަސްކޮށްދެވޭނީ،   އަޑ އެހ ން  މައްސަލައެްއެގ  ޚަޞްަމކަށް  އެްއވެސް )ބ(  

 ހިމެނޭޮގތ ން  މަރ ޙަލާ  ޝަރީޢަތ ެގ  މަރ ޙަލާާއއި  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ

 . ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ ިގނަނ ވާނެ ފަހަރަށްވ ރެ( ތިނެއް) 3 ޖ މްލަ

 

 ދަށ ން  އިޖ ރާއަތ ގެ   ޚާއްޞަ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ޓްރެކަކަށް  ވަކި )ހ(  .200 ހ ށަހެޅ ން   ދިފާޢ    ދަޢ ވާއާއި 

 ފ ރިހަމަކޮށް  މަރ ޙަލާ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ  ލިޔެކިޔ ން  މައްސަލަިއެގ

  މައްސަލަތަކ ގެ   މަދަނީ  އެހެން  ފިޔަވައި  މައްސަލަތައް  ނިމިފައިވާ

  މައްޗަށް   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަށާނީ،  ޮގތެއްަގއި  ޢާންމ    ޝަރީޢަތް

 .ހ ށަހެޅ މ ންނެވެ ފަރާތ ން ދަޢ ާވކ ރާ ދަޢ ވާ، ހ ށަހަޅާފައިވާ

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ހ ށަހެޅ މ ން،  ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ށ(  

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ ދިފާޢ  އޭނާެގ
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  ހެއްކާގ ޅޭ   ހާމަކ ރ މާއި   ހެކި 
 އ ސޫލ ތައް 

 ހ ށަހަޅާ   ސާބިތ ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާ  އެ  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ދަޢ ވާއެއް  މަދަނީ )ހ(  .201

 އަދި .  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ދަޢ ާވއާެއކ   އެ  ހެކި،

  ދިފާޢ    އެ   ހ ށަހަޅާއިރ ،  ދިފާޢ   އޭނާގެ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ ހެކި ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކައި

 ބައި   ހަތަރ ަވނަ  ޤާނޫނ ގެ   މި  ހިނާގނީ،  މަރ ޙަލާ  ހާމަކ ރ މ ެގ  ހެކި )ށ(  

  ެއއްޮގތްވާ   އިޖ ރާއަތ ތަކާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި"  ހެއްކާބެހޭ"

  ޢަމަލ ކ ރެވޭނީ،   ގ ޅޭޮގތ ން  ހ ށަހެޅ މާ  ހެކި  އަދި.  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ

 ބަޔާންކ ރާ  ގައި"  ހެއްކާބެހޭ"  ބައި  ހަތަރ ވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި

 .ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  ެއްއޮގތްވާ އ ސޫލ ތަކާ

 ހެކި   އިތ ރ ން،  އ ސޫލ ތަކ ެގ  ހެއްކާބެހޭ  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި  މި )ނ(  

 ހެކި  ސާބިތ ކ ރ ަމށް  ކަެމއް  ވަޒަންކ ރ މާއި،  ހެކި  ބަލައިަގތ މާިއ،

 ހެއްކާބެހޭ   ގ ޅޭޮގތ ން  ހެއްކާ  އެނޫންވެސް  ނިސްބަތާއި،  ބޭނ ންވާ

 ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  އެ  އ ސޫލ ތައް،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނ ގައި

 . ހިނާގނެެއވެ މައްޗަށް ދަޢ ވާތަކ ެގ މަދަނީ ބަތަށްނިސް

 

  ޙާލަތ ަގއި   ކަނޑައަޅާ  އ ސޫލެއް  ވަކި  ނެގ މަށް  ހެކިބަސް  ޓްރެކެްއގައި  ވަކި  .202 ނެގ ން   ހެކިބަސް 

 ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ނެގ މ ަގއި  ހެކިބަސް  ހެކީންެގ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ،  އެނޫން  ފިޔަވައި

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 ނަަގންޖެހޭ  ހެކިބަސް  ހެކީންެގ  އަޑ އެހ މެއްަގއި   ޝަރީޢަތ ެގ )ހ(  

 ޢާންމ ކޮށް  ނަަގންވާނީ،  ހެކިބަސް  ހެކީންގެ   އެ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ،

 ޝަރީޢަތ ގެ   މަޖިލީހެއްަގއި،  ޝަރީޢަތ ެގ  ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ

  ީމހ ންނާ  އެ  މަތީަގއި   ހ ަވއި  ޙާޟިރ ކޮށް،  މީހ ން  އެ   އަޑ އެހ މަކަށް

 . ސ ވާލ ކޮށްެގންނެވެ

 އެހެން  ޝަރީޢަތ ގެ   ފިޔަވައި  އަޑ އެހ މެްއަގއި   ޝަރީޢަތ ެގ )ށ(  
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 ހެކި   އެ  އ ސޫލ ން  ޢާންމ    ހ ށަހަޅާނަމަ،  ހެކި  މަރ ޙަލާއެއްަގއި

  އަދި .  ހ ށަހަޅައިެގންނެވެ  ބަޔާން  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  ހ ށަހަޅާނީ،

  ެއފިޑެިވޓް   ނ ވަތަ  ޙާލަތ ަގއި،  ހ އްދަކ ރާ  ހ ށަހެޅ މަށް  އެފިޑެިވޓް

  ެއފިޑެވިޓް   ޙާލަތ ގައި،  ލާޒިމ ކ ރާ  ޤާނޫނަކ ން  އެހެން  ހ ށަހެޅ މަށް

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ހެކި މެދ ވެރިކޮށް

 ޙާޟިރ ކ ރާ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ދޭނީ   ހެކިބަސް  ފ ރަތަމަ )ނ(  

  ދަޢ ވާކ ރާ   ހެކީންނާ   ޙާޟިރ ކ ރާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ.  ހެކީންނެވެ

-ކްރޮސް  ހެކީން  އެ  ނިމ މ ން،  ސ ވާލ ކޮށް  ފަރާތ ން

 . ލިބިެގންެވއެވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާލިބޭ ޙައްޤ ، އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ

  ެއގްޒެމިންކ ރ މ ގެ -ކްރޮސް  ހެކީން  ދަށ ން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ސ ވާލ ކ ރާއިރ ،   ހެކީންނާ  އެ  ފަރާތ ން   ދަޢ ވާލިބޭ  ޮގތ ން

 ކަންކަމާ  ހިމެނ ނ   ހެކިބަހ ގައި  ދިން  ހެކީން   އެ  ސ ވާލ ކ ރެވޭނީ،

  ސ ވާލެއް   ެއްއވެސް  ބޭރ ން  ޭއެގ.  ެއކަންޏެވެ  ގ ޅޭޮގތ ން

 . ނ ކ ރެވޭނެެއވެ

 ދަޢ ވާލިބޭ  ހެކީން  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  ދަށ ން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

-ރީ  މީހ ން  އެ  ނިމ މ ން،  ެއގްޒެމިންކޮށް-ކްރޮސް  ފަރާތ ން

 . ލިބިެގންެވެއވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާކ ރާ ޙައްޤ ، އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ

 ނިމ މ ން،  ނަާގ  ހެކިބަސް  ހެކީންެގ  ޙާޟިރ ކ ރާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ޅ(  

 ެއގްޒެމިންކޮށް-ކްރޮސް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ހެކީން   އެ  އަދި

 އެްގޒެމިންކޮށް-ރީ  އެްގޒެމިންކ ރާނަމަ-ރީ   ހެކީން   އެ  އަދި  ނިމ މ ން،

 ޙާޟިރ ކ ރަން  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ޙާޟިރ ކ ރާނީ  ދެން  ނިމ މ ން،

 . ހެކީންނެވެ ބޭނ ންވާ

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ހެކީންނާ  ޙާޟިރ ކ ރާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ކ(   

 ޙައްޤ    އެްގޒެމިންކ ރ މ ގެ -ކްރޮސް  ހެކީން  އެ  ނިމ މ ން،  ސ ވާލ ކޮށް
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 . ލިބިެގންެވއެވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާކ ރާ

  އެްގޒެމިންކ ރ މ ގެ -ކްރޮސް  ހެކީން  ދަށ ން  ެގ(  ކ)   މާއްދާެގ  މި )އ(   

  ސ ވާލ ކ ރާއިރ ،   ހެކީންނާ  އެ  ފަރާތ ން   ދަޢ ވާކ ރާ  ޮގތ ން

 ކަންކަމާ  ހިމެނ ނ   ހެކިބަހ ގައި  ދިން  ހެކީން   އެ  ސ ވާލ ކ ރެވޭނީ،

  ސ ވާލެއް   ެއްއވެސް  ބޭރ ން  ޭއެގ.  ެއކަންޏެވެ  ގ ޅޭޮގތ ން

 . ނ ކ ރެވޭނެެއވެ

  ދަޢ ވާކ ރާ   ހެކީން   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަށ ން  ގެ (  އ)   މާއްދާެގ  މި )ވ(   

-ރީ  މީހ ން  އެ  ނިމ މ ން،  ެއގްޒެމިންކޮށް-ކްރޮސް  ފަރާތ ން

 . ލިބިެގންެވއެވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާލިބޭ ޙައްޤ ، އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ

 

  ހ ށަހެޅ މާއި   ބަޔާން   ފަހ  
  އަޑ އެހ ންތައް   ޝަރީޢަތ ގެ 
 ނިންމާލ ން 

 ފަހ ެގ  އެންމެ   ނިމި،  މަރ ޙަލާ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ހެކި  މައްސަލަިއެގ )ހ(  .203

 އަޑ އެހ ން   ޝަރީޢަތ ެގ  ނިމ މާއެކ   ހ ށަހަޅާ  ލިޔެކިޔ ން  ބަޔާންތަކާއި

  އެކަން،   އަދި.  ނިންމާލަންވާނެއެވެ  ފަނޑިޔާރ   ައޑ އެހ ންތައް   ނ ވަތަ

 . ިއޢ ލާންކ ރަންވާނެއެވެ   ފަނޑިޔާރ  މަޖިލީހ ގައި އެ

 ޙ ކ މް  މައްސަލައިގެ   ނިމ މ ން،  އަޑ އެހ ންތައް   މައްސަލަިއެގ )ށ(  

  ަގއި   ]ޙ ކ މް[  ބާބ   ސައ ވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ރާނީ،

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 

  ވީޑިއޯ   އަދި   އޯޑިއޯ 
  މެދ ވެރިކޮށް   ކޮންފަރެންސިންގ 

 ކ ރިއަށްގެންދިޔ ން   އަޑ އެހ ން 

  އޯޑިއޯ   ައޑ އެހ ންތަްއ،   ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަތަކ ެގ  މަދަނީ )ހ(  .204

  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ގެ   މެދ ވެރިކޮށް   ކޮންފަރެންސިންގ   ީވޑިއޯ  ނ ވަތަ

  އަޑ އެހ ންތައް،   ޝަރީޢަތ ެގ  އަދި.  ލިބިެގންެވެއވެ  ކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރ 

 މެދ ެވރިކޮށް   ކޮންފަރެންސިންގ   ވީޑިއޯ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ،  ޚާއްޞަ

 . ލިބިެގންވެެއވެ ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރ ،  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ެގ

 ަމޖިލީހ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
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 މެދ ވެރިކޮށް   ކޮންފަރެންސިންގ   ވީޑިއޯ   އަޑ އެހ ންތައް

 ނ ކ ރާހާއިޢ ތިރާޟ   އެކަމަށް  ޚަޞްމ ން  ކ ރިއަށްެގންދަންވާނީ،

 . ހިނދަކ އެވެ

 މަޖިލީހ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  މެދ ވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ   ވީޑިއޯ )ނ(  

 ޮއފިސަރ ން  ކޯޓ ެގ  ފަނޑިޔާރާއި  ކ ރިއަށްެގންދާނީ،  އަޑ އެހ ންތައް

 ޚަޞްމ ން   މާލަމާއި،  މަޖިލިސްކ ރާ  ޝަރީޢަތ ގެ   ތިބޭ  ޙާޟިރ ވެ

  ތިބޭ   ޙާޟިރ ވެ  ފަރާތްތައް  ތަްމސީލ ކ ރާ  ޚަޞްމ ން  ނ ވަތަ/އަދި

 މެދ ވެރިކޮށް   ކޮންފަރެންސިންގ   ވީޑިއޯ   މާލަންތައް،

 . ގ ޅ ވާލަިއެގންނެވެ

  ކ ރިއަށްެގންދެވޭ   މެދ ވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިއޯ )ރ(  

 ހަމަތައް  އިންޞާފ ގެ   ޢަދ ލ   ކ ރިއަށްެގންދަންވާނީ،  އަޑ އެހ ންތައް

 އ ނިކަމެއް   ޙައްޤ ތަކަށް  ޚަޞްމ ންެގ  އަދި   ޮގތ ެގމަތިން،  ނ ެގއްލޭނެ

 .ފަދައަކ ންނެވެ ނާންނާނެ

 

 މައްސަލަ  އަލ ން  ކޯޓެއްަގއި  ޙާލަތްތަކ ަގއި   އަންނަނިވި )ހ(  .205 ބެލ ން   މައްސަލަ   އަލ ން 

  އެ   ކ ރިން  ބަލަންވާނީ،   މަްއސަލައެއް   އެ  ބަލަންޖެހިއްޖެނަމަ،

 އަލ ން   އިޖ ރާއަތ ތައް  ފ ރިހަމަކޮށްފައިވާ  މައްސަލަެއއްަގއި

 އެ  ވީވަރަކ ން   ނ ލައި،  ލާޒިމ ކ ރ މަކާ  ފ ރިހަމަކ ރަން

  ކަމަށް  ފައިވާ ފ ރިހަމަވެ  އިޖ ރާއަތ ތައް  ފ ރިހަމަކ ރެވިފައިވާ

 . ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށެވެ މައްސަލަ ބަލައިެގން

 ފަނޑިޔާރ    ބަލަމ ންދިޔަ  ަމްއސަލަ  ސަބަބަކާހ ރެ،  އެްއވެސް  (1)   

 ؛މައްސަލަތައް ބަލަންޖެހޭ ފަނޑިޔާރަކ  އެހެން ނޫން

 . މައްސަލަތައް ީވލ ކ ރާހ ތަ ކޯޓަކ ން މަރ ޙަލާެގ މަތީ  (2)   

  އެ   ބެލ މ ަގިއ،  މައްސަލަ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
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  އިޖ ރާއަތ ތައް   ފ ރިހަމަވެފައިވާ  އެހާތަނަށް  މައްސަލަިއގައި

 ދެޮގތ ންކ ރެ  އަންނަނިވި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ޮގތަށް  ފ ރިހަމަވެފައިވާ

 . ޢަމަލ ކ ރެވިދާނެެއވެ ފަނޑިޔާރަށް ޮގތަކަށް

 ހ ށަހަޅާފައިވާ  ދިފާޢ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ   ސާބިތ ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާ  (1)   

 ޝަރީޢަތަށް   ފަރާތްތައް  ހެކިބަސްދޭ  ތެރެއިން،  ހެކީެގ

 ނަަގންނ ޖެހޭނެކަމަށް   އަލ ން  ހެކިބަސް   ދީފައިވާ  ޙާޟިރ ކޮށް

 ނ ވަތަ  ؛ކަނޑައެޅ ން 

 ހ ށަހަޅާފައިވާ  ދިފާޢ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ   ސާބިތ ކ ރ މަށް  ދަޢ ވާ  (2)   

  ހެކިބަސްދީފަިއވާ   ޝަރީޢަތ ގައި  ތެރެއިން،  ހެކީެގ

-ކްރޮސް  ނަަގިއ،  ައލ ން  ހެކިބަސް  ފަރާތްތަކ ެގ

 ޝަރީޢަތަށް  އަލ ން  އެފަރާތްތައް  އެްގޒެމިންކ ރ މަށްޓަކައި 

 . ކަނޑައެޅ ން ޙާޟިރ ކ ރަންޖެހޭނެކަމަށް

 އަލ ން  ދަށ ން   މާއްދާެގ  މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ނަންބަރ ަގއި   ވަނަ(  2)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  މައްސަލައަކީ،  ބަލާ

  ބަލަންވާނީ،   މަްއސަލަ  އެ  މައްސަލައެއްނަމަ،   ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 އަދި.  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޯޓ ން  މަރ ޙަލާެގ  މަތީ

 ަމއ ޟޫޢީ  ނ ވަތަ  އިޖ ރާއީޮގތ ން  މައްސަލައިަގއި   ބެލި  ފ ރަތަމަ

  އިޖ ރާއަތ ތައް   ކަނޑައަޅާ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  އަލ ން  ޮގތ ން

 . ފ ރިހަމަކ ރ މާއެކ ަގއެވެ
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 ބާބ    ވިހިވަނަ 
 ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ގެ   ބޮޑެތި   އަދި   އަވަސްނިޔާގެ   ކ ދި، 

 

 ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ގެ   ކ ދި   - ބައި   އެއްވަނަ 
 

  ބަޔާންކ ރާ   މާއްދާގައި  ވަނަ  178  ޤާނޫނ ެގ  މި  ެއކ ލެިވެގންވަނީ  ބައިގައި  މި  .206 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   މިބައި 

  މަްއސަލަތައް   ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ބެލ މަށް   ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި

 . އ ސޫލ ތަކެވެ ޚާއްޞަ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ބެލ މ ގައި

 

  މާއްދާތައް   ބައެއް   ޤާނޫނ ގެ 
 ނ ހިނގ ން 

  މި  މައްޗަށް  މައްސަލަތަކ ެގ  ބަލާ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި )ހ(  .207

 . ނ ހިނާގނެއެވެ ބާބ ތަކެއް  އަންނަނިވި ޤާނޫނ ެގ

  ކ ރާ   އަންަގއި  ނ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ   ކ ރ މަށް  ކަމެއް  ވަކި  (1)   

  ބާވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ހިމެނޭޮގތ ން  އަމ ރ   ވަގ ތީ

 ؛]އަމ ރ  ރަްއކާތެރިކަމ ެގ ފަރ ވާާއއި ވަގ ތީ[ ބާބ 

 ؛]ހާމަކ ރ ން ހެކި[ ބާބ  އަށާވީސްވަނަ ޤާނޫނ ެގ މި  (2)   

 މި  ޮގތ ން،  ނ ހިމެނޭ  ާމއްދާ  ވަނަ  322  ޤާނޫނ ެގ  މި  (3)   

 ޢާންމ   ހެއްކާގ ޅޭ[  ބާބ   އޮނަތިރީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ

 ؛]ތައްއ ސޫލ 

 ޚާްއޞަ   ހެއްކާގ ޅޭ[  ބާބ   ތިރީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  (4)   

 ؛]ތައްއ ސޫލ 

  މާއްދާއާއި   ވަނަ  354  މާއްދާއާއި  ވަނަ  350  ޤާނޫނ ެގ  މި  (5)   

  ޤާނޫނ ެގ  މި   ޮގތ ން،  ނ ހިެމނޭ  މާއްދާ  ވަނަ  355

 .]ޚަބީރ ން[ ބާބ  އެއްތިރީސްވަނަ

  ޮގތަކަށް   އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ށ(  
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  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،

 ކ ދި  މާއްދާތަްއ،   އެހެން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފިޔަވައި  ބައިތައް

 . ހިނާގނެއެވެ ަމއްޗަށް މައްސަލަތަކ ެގ ބެލޭ ޓްރެކ ން މައްސަލަތަކ ެގ

 

  ތައްޔާރ ވ މާއި،   ޝަރީޢަތަށް 
 ދިނ ން   އިރ ޝާދ    ޚަޞްމ ންނަށް 

  ބެލ މަށް  މައްސަލައެއް  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި )ހ(  .208

  އަންަގއި   ޚަޞްމ ންނަށް  ަމއްސަލަިއެގ  އެކަން  ކަނޑައެޅ ާމއެކ ،

  ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ގެ   މައްސަލަިއގައި  ދިނ މާއެކ ،  ނޯޓިސް  ދޭ  ކޯޓ ން

  ފަހ    ޝަރީޢަތ ެގ  ދީ،  ޚަޞްމ ންނަށް  ކޯޓ ން  އިރ ޝާދ   ޢާންމ 

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ  ތާރީޚެއް ބާއްވާނެ އަޑ އެހ ން

 އިރ ޝާދ ަގިއ،   ޢާންމ   ދޭ  ކޯޓ ން  ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ބޭނ ންވާ   ދިނ މަށް  ބ ރަދަން  ޚަޞްމ ން  ޝަރީޢަތ ަގއި  މައްސަލަިއެގ

  ބޭއްވ މަށް   ައޑ އެހ ން  ފަހ   ޝަރީޢަތ ެގ  ލިޔެކިޔ ންތަްއ،  އެންމެހައި

  ކ ރިން،  ދ ވަސް(  ސާދަ)  14  މަދ ވެެގން  ތާރީޚ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 ކޯޓ ން  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ޚަޞްމަށް  އަނެއް  ޚަޞްމ   އެއް

 . އަންަގންވާނެެއވެ

 ިއތ ރ ން،  އިރ ޝާދ ެގ  ޢާންމ   ދޭ  ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ކޯޓަށް  ކަމަށް   ދޭންޖެހޭ   އިރ ޝާދ   ޚާއްޞަ  ޚަޞްމ ންނަށް

 ޝަރީޢަތ ެގ  ދިނ މާއެކ   އިރ ޝާދ   ޚާއްޞަ   އެފަދަ  ފެނިއްޖެނަމަ،

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ތާރީޚެއް ބާްއވާނެ އަޑ އެހ ން ފަހ 

  މައްސަލައިަގއި   ދޭނީ،  އިރ ޝާދ   ޚާްއޞަ  ކޯޓ ން  ޮގތެއްގައި  ޢާންމ  )ރ(  

 އިތ ރަށް   ގ ޅިެގން  ބަޔާނަކާ  ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން   ކަމަކާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ

  މައްސަލައިަގއި   ނ ވަތަ.  ޙާލަތ ގައެވެ  އެ  ކަމެއްވާނަމަ  ސާފ ކ ރަންޖެހޭ

  ޚާއްޞަ   ދޭންޖެހޭ  ކޯޓ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  ހެއްކާ  ހ ށަހަޅާ  ޚަޞްމ ން

 . ދިނ މަށެވެ ޝާދ އިރ 
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 ހެކި  ކޯޓަށް   ދިނ މ ގައި،  އިރ ޝާދ   ޚާއްޞަ  ގ ޅޭޮގތ ން  ހެއްކާ )ބ(  

 ިއރ ޝާދ   ޮގތ ެގ  ތައްޔާރ ކ ރަންޖެހޭ  ހެކި  އެ  ހ ށަހެޅ މަށްޓަކައި

  އެއްޮގތަށް   އިރ ޝާދާ  ދޭ  އެފަދައިން  އަދި.  ދެވިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް

 ބަލައިނ ަގތ މ ގެ   ހެކި  ހ ށަހަޅާ  ޚަޞްމަކ    ޢަމަލ ނ ކޮށްފިނަމަ،

 . ލިބިެގންެވެއވެ ކޯޓަށް އިޚްތިޔާރ 

  ފެށިެގން،   ތާރީޚ ން  ދޭ  އިރ ޝާދ   އެ  ދޭއިރ ،  އިރ ޝާދ   ޚާއްޞަ )ޅ(  

  މައްސަލަ   ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ(  އަށާވީސް )  28  މަދ ވެެގން

 އިރ ޝާދ   އިތ ރ   ޢަމަލ ކ ރާނެޮގތ ެގ  ކޯޓ ން  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ަގއި

 . އަންަގންވާނެެއވެ ޚަޞްމ ންނަށް ދޭނެކަން ކޯޓ ން

 ޤާނޫނ ެގ  މި  ދިނ މ ަގިއ،  އިރ ޝާދ   ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ކ(   

  ބޭއްވ ަމކާ   އަޑ އެހ މެއް  ޝަރީޢަތ ެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  212

 ޤަޞްދ ކ ރާނަމަ،   ހ ށަހަޅަން  ކޯޓ ން  ނިންމ މަށް  މައްސަލަ  ނ ލައި

  އެއްބަސްވާކަން   ޚަޞްމ ން  ެއކަމަށް  އަންަގިއ،  ޚަޞްމ ންނަށް  އެކަން

 . އެންިގދާނެެއވެ ބަޔާންކ ރަން ނޫންކަން ނ ވަތަ

  އެ   ކަނޑައެޅ މ ން،  ތާރީޚެއް  ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން  ފަހ   ޝަރީޢަތ ެގ )އ(   

  އެކަމ ގެ   ޚަޞްމ ންނަށް  ކ ރިން  ދ ވަސް(  ެއކާީވސް)  21  ތާރީޚ ެގ

 އަޑ އެހ މަށް  ފަހ   ޝަރީޢަތ ެގ  އަދި .  ދޭންވާނެއެވެ  ނޯޓިސް

 . އަންަގންވާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް ަވގ ތ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 ރިޕޯޓެއް  އެކ ލެވޭ  ރަޢ ޔ   ޚަބީރެއްެގ  ނ ވަތަ  ހެކިބަސް  ޚަބީރ ންެގ )ވ(   

 ހ އްދަ  ކޯޓ ގެ  އެދޭނަމަ، ހ ށަހަޅަން ޝަރީޢަތަށް  ޚަޞްމަކ  އެްއވެސް

 އިރ ޝާދ   ޢާންމ   ދޭ  ކޯޓ ން  އަދި .  ހޯދަންވާނެއެވެ  ދ ރާލާ

 ބަޔާންކޮށްދިނ މާއެކ   ސަބަބ   ހ ށަހަޅާ  ރިޕޯޓ   ޚަބީރ ެގ  ދިނ މާއެކ ،

 . އެދެންވާނެެއވެ  ޓ ގައިކޯ އެކަމަށް

 ކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރ    ެގނައ މ ެގ  އ ނިއިތ ރ   އިރ ޝާދ ތަކަށް  ދޭ  ކޯޓ ން )މ(  
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 . ލިބިެގންެވއެވެ

  އިސްނެގ މ ަގއި   އަމިއްލަ  ކޯޓ ެގ  ހިނދެއްަގިއ،  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް )ފ(  

  މައްސަލައިގެ   ހ ށަހެޅ މަށް   ަމޢ ލޫމާތ   އިތ ރ   މައްސަލަާއގ ޅޭ

 . އެންިގދާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް

 

  ދިނ މަށް   އިރ ޝާދ    އިތ ރ  
 ބޭއްވ ން   އަޑ އެހ މެއް 

 ޙާލަތްތަކ ަގއި   އަންނަނިވި  ހިނދެއްގައި  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް )ހ(  .209

 . ބޭއްވިދާނެެއވެ އަޑ ެއހ މެއް  އިބްތިދާއީ މައްސަލަިއެގ

 ބޭއްވޭނީ،  ޝަރީޢަތެއް  އިންޞާފ ެވރި  މައްސަލަިއގައި  (1)   

 ޚާްއޞަ  އެ  އަދި  ދީެގންކަމ ަގާއއި،  އިރ ޝާދ   ޚާއްޞަ

 އަޑ އެހ މެއް   ސާފ ކޮށްދެވޭނީ  ޚަޞްމ ންނަށް  އިރ ޝާދ ތައް

 ނ ވަތަ  ؛ފެނ ން ކޯޓަށް ކަމަށް  ބާއްަވއިެގން

 ކާމިޔާބ ކ ރެވޭނެ   މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ހ ށަހަޅާ  މައްސަލަ  (2)   

 ފެންނަ   ނެތްކަމަށް  ފ ރ ޞަތެއް  އެކަށީެގންވާ  ކަމ ެގ

 ނ ވަތަ  ؛ބާޠިލ ކ ރ މަށް މައްސަލަ ޙާލަތެއްަގއި،

  ނ ވަތަ   ޖަވާބ   ދިފާޢ ެގ  ނ ވަތަ  ދިފާޢ   ނ ވަތަ  ފޯމ   ދަޢ ވާ  (3)   

 ބިނާކޮށްފަިއވާ  ދަޢ ވާ  އެ  ބަޔަކީ  ަވކި  ލިޔ މެްއެގ  އެއިން

  އެފަދަ  ޙާލަތ ަގއި،   ނ ވާ  ކަމަށް  އޮތްކަމެއް  ގ ޅ ެމއް  ސަބަބާ

 .އ ނިކ ރ މަށް ލިޔ ންތަކ ން އެ ބައިތައް

  ޮގތެއް   ކޯޓ ން   ގ ޅޭޮގތ ން  ބޭއްވ މާ  އަޑ އެހ ެމއް  ދިނ މ ެގ  އިރ ޝާދ  )ށ(  

 ޙާޟިރ ވ މަށް   ކޯޓަށް  ޚަޞްމ ންނަށް  ަމއްސަލަިއެގ  ކަނޑައަޅާއިރ 

 ޮގތްތަކަށް   ކ ޑަކ ރެވޭނެ  ޚަރަދ ތައް  އެ  ހިނާގނަމަ،  ޚަރަދެއް  އިތ ރ 

 . ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެއެވެ ކޯޓ ން

 ނިންމަިއފިނަމަ،  ކޯޓ ން  ބޭްއވ މަށް  އަޑ އެހ މެއް  ދިނ މ ެގ  އިރ ޝާދ  )ނ(  

  14  އަޑ އެހ މ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ަމއްސަލައިެގ  ނޯޓިސް،  އެކަމ ގެ 
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 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ޚަޞްމ ންނަށް ކ ރިން ދ ވަސް( ސާދަ)

  ބާއްވާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  އެދޭނަމަ،  ޚަޞްމ ން  މައްސަލަިއެގ )ރ(  

 ައޑ އެހ ން  ފަހ   މައްސަލަިއެގ  އަޑ އެހ މަކީ  ދިނ މ ެގ  އިރ ޝާދ 

 . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް  ކަމ ަގިއވެސް

 ކަންކަން  އަންނަނިވި   ކޯޓ ން   އަޑ އެހ މ ގައި،   ދިނ މ ެގ  އިރ ޝާދ  )ބ(  

 . ކ ރަންވާނެެއވެ

  ބާްއވާނެ   އަޑ އެހ ން  ފަހ   ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަިއެގ  (1)   

  ތާރީޚ   އެ  ކަނޑަައޅާފައިނ ވާނަމަ،  ތާރީޚެއް

 21  މަދ ވެެގން  ޚަޞްމ ންނަށް  ކަނޑައެޅ ާމއެކ ،

 ؛ދިނ ން  ނޯޓިހެއް ދ ވަހ ެގ( އެކާވީސް)

  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އަޑ އެހ މަށް ފަހ  ޝަރީޢަތ ގެ  މައްސަލަިއެގ  (2)   

 އަދި  ؛އެންގ ން   ވަގ ތ 

 .ދިނ ން އިރ ޝާދ ތައް އެހެން ދޭންޖެހޭ  (3)   

 

  ޝަރީޢަތ ގެ   މައްސަލަތަކ ގެ   ކ ދި 
 ގޮތް   ކ ރިއަށްގެންދާނެ   އަޑ އެހ ން 

 ބަޔާންކ ރާ   ބާބ ގައި  މި  ފެށ މަށްޓަކައި  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަިއެގ )ހ(  .210

 ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަިއެގ  ނިމ މ ން،  ފ ރިހަމަކޮށް  އިޖ ރާއަތ ތައް 

 . ބާއްވަންވާނެއެވެ ކޯޓ ން އަޑ އެހ ން

 ކޯޓ ން  ބޭއްވ މ ަގިއ،   ޝަރީޢަތް  ބާއްވާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  އަޑ އެހ ންތަކެއް   ިގނަ  ަމއްސަލަިއެގ  ބަލަންވާނީ،  ވީވަރަކ ން

  ޮގތަކަށް   ދިގ ެވެގންނ ދާނެ  މައްސަލަ  ބަދަލ ަގއި،   ބޭއްވ މ ެގ

  އަދި، .  ކ ރ މަށެވެ  އިންތިޒާމ   އަޑ އެހ ންތައް   މައްސަލަިއެގ

  ނިންމާފައިވާ   ފ ރިހަމަކޮށް  އިމަރ ޙަލާަގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ

 ޮގތެްއެގމަތިން  ނ ޖެހޭނެ  ތަކ ރާރ ކ ރަން  އަލ ން  އިޖ ރާއަތ ތައް 

 . ކ ރ މަށެވެ  އެކަން
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 ހ ށަހެޅ މާ  ހެކި  ބަލާއިރ ،  މައްސަލަ  ޓްރެކ ން   މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި )ނ(  

  އިޖ ރާައތ ތަކެއް   ޚާއްޞަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނ ގައި  މި  ގ ޅޭޮގތ ން

 . ނ ހިނާގނެއެވެ

 ހެކިބަސްދޭ   ބަލާއިރ ،  މައްސަލަ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި )ރ(  

  ހެއްކާބެހޭ   އ ސޫލ ތައް  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ-ކްރޮސް  ފަރާތްތައް

 ކޯޓަށް   ތެރޭަގއި   ދާއިރާެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ޤާނޫނ ގައި

  ހޭދަކ ރެވޭނެ   އެްގޒެމިންކ ރ މަށް-ކްރޮސް  އަދި.  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

  ކޯޓަށް  ެވސް   މައ ޟޫޢ   ރެވޭނެއެްގޒެމިންކ -ކްރޮސް  ވަގ ތާއި، 

 ންނާ ހެކީ  ޙާޟިރ ކ ރާ  ޚަޞްމ ން  އަދި.  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

 . ލިބިެގންވެެއވެ ފަނޑިޔާރަށް އިޚްތިޔާރ  ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ

 

 ޚަޞްމަކ   މަްއސަލަިއެގ  ޓްރެކްަގއި،  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި )ހ(  .211 ޙާޟިރ ނ ވ ން   ޝަރީޢަތަށް 

 މައްސަލަ  ޙާޟިރ ަގއި   ޣައިރ   އެފަރާތ ގެ   ބޭނ ންނަމަ،

 . އެދެވިދާނެެއވެ ކޯޓ ގައި ނިންމައިދިނ މަށް

 ހ ށަހެޅ މެއް  ޚަޞްމަކ   ދަށ ން  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  އެފަރާތ ން  ފަދައިން  އަންނަނިވި  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،

 ެއންމެހައި  ހ ށަހެޅިފަިއވާ  މަްއސަލައިަގއި  ޢަމަލ ކޮށްފައިވާނަމަ،

 ކޯޓަށް  ޙާޟިރ ަގއި   ޣައިރ   އެފަރާތ ެގ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ލިޔެކިޔ ންތަކަށް

 . ނިންމިދާނެއެވެ މައްސަލަ

 މަދ ެވެގން  ތާރީޚ ެގ  ތާވަލ ކޮށްފައިވާ  އަޑ އެހ ން  ޝަރީޢަތ ެގ  (1)   

 އަޑ އެހ މަށް  ޝަރީޢަތ ެގ  ކ ރިން  ދ ވަސް(  ހަތެއް)  7

 އަދި  ކޯޓަށް  ބަޔާންކޮށް  ސަބަބ    ނެތް  ޙާޟިރ ވެވެން

 އެ  ދީފަިއވ މާއެކ ،  ނޯޓިސް  ޚަޞްމަށް   އަނެއް  މައްސަލަިއެގ

 ކިޔ ންތަކެއް ލިޔެ  އެންމެހައި  ަމއްސަލަިއެގ  ކ ރިން  މ އްދަތ ެގ
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 އަދި  ؛ހ ށަހަޅާފައިވ ން ކޯޓަށް

 ސަބަބ   ނެތް  ޙާޟިރ ވެވެން  އަޑ އެހ މަށް  ޝަރީޢަތ ެގ  (2)   

  އެފަރާތ ެގ  ނޯޓިހ ަގއި،  ފޮނ ވާފަިއވާ  ކޯޓަށް  ބަޔާންކޮށް

 ކ ރިއަށްެގންޮގސްދިނ މަށް  މައްސަލަ  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ 

 . އެދިފައިވ ން

 އަޑ އެހ މަށް  ފަހ   ޝަރީޢަތ ެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ނ(  

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި (  ށ) މާއްދާގެ  މި  އަދި  ޙާޟިރ ވެފައިނ ވާނަމަ،

  ަމއްސަލަ  އެ  ކޯޓަށް  ދީފައިނ ވާނަމަ،  ނޯޓިސް  ކޯޓަށް  ޮގތ ެގމަތިން

 . ބާޠިލ ކ ރެވިދާނެެއވެ

  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ަގއި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ )ރ(  

 ފަހ   ޝަރީޢަތ ެގ  ނ ލައި  ދިނ މަކާ  ނޯޓިސް   ކޯޓަށް  ޮގތ ެގމަތިން

 ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ެއހެންނަމަވެސް  ޙާޟިރ ނ ވެ  އަޑ އެހ މަށް

 މި  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ   ނ ވަތަ   ޙާޟިރ ވެއްޖެނަަމ،  ޝަރީޢަތަށް

 ހަމައެކަނި   ދީފައިވާނަމަ،   ނޯޓިސް  ދަށ ން   ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ

  ހެއްކަށް  ހ ށަހަޅާފަިއވާ  އެފަރާތ ން  ދަޢ ާވއަށާއި،  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ

 . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ ޮގތެއް ކޯޓަށް  މައްސަލައާމެދ  ބިނާކޮށް

 ނޯޓިސް  ކޯޓަށް  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ޝަރީޢަތ ގެ   ޚަޞްމަކ   އެްއވެސް  މައްސަލައިގެ   ނ ލައި  ދިނ މަކާ

  މައްސަލަ   މ ޅި  ކޯޓަށް  ޙާޟިރ ވެފައިނ ވާނަމަ،  އަޑ އެހ މަށް  ފަހ 

 . ބާޠިލ ކ ރެވިދާނެެއވެ

 

  މައްސަލަ   ނ ލައި   އަޑ އެހ މަކާ 
 ނިންމ ން 

 ޝަރީޢަތ ެގ  އެދޭނަމަ،  ޚަޞްމ ން  އެންމެހައި  މައްސަލަިއެގ )ހ(  .212

 .ނިންމިދާނެއެވެ މަްއސަލަ ކޯޓަށް ނ ލައި އަޑ އެހ މަކާ

  ނިންމާ  މައްސަލަ   ނ ލައި  ބޭއްވ މަކާ  ައޑ އެހ މެއް  ޝަރީޢަތ ެގ )ށ(  
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  ނިންމ މަށް   އެ  އިތ ރ ން،  ނިންމ މ ެގ  މަްއސަލަިއެގ  ޙާލަތެއްަގއި،

  ޚަޞްމ ންނަށް  ލިޔ މެްއ،  ބަޔާންކ ރާ  ސަބަބ   ވާސިލ ވި 

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ

 

  ޙ ކ މް   މައްސަލައިގެ 
  އަލ ން   ބާޠިލ ކ ރ މަށްފަހ  

 އެދ ން   ބަލައިދިނ މަށް   މައްސަލަ 

  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ   އެފަރާތ ން  ނ ވަތަ  ޚަޞްމަކ   މައްސަލަިއެގ )ހ(  .213

 މި   އަދި  ޙާޟިރ ވެފައިނ ވާނަމަ  ައޑ ެއހ މަށް  ޝަރީޢަތ ެގ  ފަރާތަކ ން

 ނޯޓިސް  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  211  ޤާނޫނ ެގ

  ނިންމ ން   ނިންމާފައިވާ  ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާގެ   އެ   ދީފައިނ ވާނަމަ،

 ކޯޓަށް  އެދި  ބަލައިދިނ މަށް  އަލ ން  މައްސަލަ  އި،ބާޠިލ ކ ރ މަށާ

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ

 ހ ށަހަޅަން  ހ ށަހެޅ މެއް  ޚަޞްމަކ   ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 14  ިގނަެވެގން  ލިބޭތާ  އެފަރާތަށް  ޙ ކ މް   މައްސަލަިއެގ  އެދޭނަމަ،

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޯޓަށް ތެރޭަގއި ދ ވަހ ެގ( ސާދަ)

 ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 . ޙާލަތްތަކ ަގއެވެ އަންނަނިވި ބަލައިަގންނާނީ

  ޤާނޫނ ގެ   މި  ނ ވަތަ  ސަބަބަކީ  ޙާޟިރ ވެފައިނ ވާ  ކޯޓަށް  (1)   

 ކޯޓަށް  ފަދައިން  ބަޔާންކ ރާ   ަގއި(  ށ)  މާއްދާގެ   ވަނަ  211

 ؛ސަބަބަކަށްވ ން  އެކަށީެގންވާ  ސަބަބަކީ  ދީފައިނ ވާ  ނޯޓިސް

 ނ ވަތަ

 އެފަރާތަށް  ފަރ ވާ  އެދޭ  ހޯދ މަށް  އެފަރާތ ން  މައްސަލަިއަގއި   (2)   

 . އޮތ ން ފ ރ ޞަތެއް އެކަށީެގންވާ ލިބ މ ެގ

  ބެލ މަށް   އަލ ން  މައްސަލަ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ތާވަލ ކޮށް   އަލ ން  ައޑ އެހ މެއް  މައްސަލައިެގ  އެ  ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،

  އަވަހަކަށް   އެންމެ  ވީ  އަޑ ެއހ ން  ފަހ   ޝަރީޢަތ ެގ
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 . ކ ރިއަށްެގންދަންވާނެެއވެ

 ޙާލަތ ަގިއ،   ބަލާ  އަލ ން  މައްސަލަ  ދަށ ން   ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ބެލ މަކަށް  އަލ ން  މައްސަލަ  އެ  ފަނޑިޔާރ   ބެލި  ކ ރިން  މައްސަލަ

 . ހ ރަހެއްނާޅައެވެ ޤާނޫނ  މި

 ވަނަ  212  ޤާނޫނ ެގ  މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

 ނ ލައި  އަޑ އެހ މަކާ  އެއްބަސްވ މާެއކ   ޚަޞްމ ންގެ   ދަށ ން  މާއްދާެގ

 މި   ޙާލަތ ަގއި،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޮގތެއް  ކޯޓ ން  މައްސަލައާމެދ 

 . ނޭދެވޭނެެއވެ ބަލައިދިނ މަކަށް އަލ ން މައްސަލަ ދަށ ން މާއްދާެގ

 

 ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ގެ   އަވަސްނިޔާގެ  -  ބައި   ދެވަނަ 
 

  ބަޔާންކ ރާ   މާއްދާގައި  ވަނަ  179  ޤާނޫނ ެގ  މި  ެއކ ލެިވެގންވަނީ  ބައިގައި  މި  .214 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   ބައި   މި 

  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ބެލ މަށް  ޓްރެކ ން  މަްއސަލަތަކ ެގ  އަވަސްނިޔާެގ

 . އ ސޫލ ތަކެވެ ޚާއްޞަ ޢަމަލ ކ ރާނެ ބެލ މ ަގއި މައްސަލަތައް

 

  ގޮތ ގެ   ކ ރިއަށްގެންދާނެ   މައްސަލަ 
 ދިނ ން   އިރ ޝާދ  

 ކ ރިއަށްެގންދާނެ  މައްސަލަތައް   ޓްރެކ ަގއި  ަމއްސަލަތަކ ގެ   އަވަސްނިޔާެގ  .215

.  ދޭންވާނެެއވެ  ޚަޞްމ ންނަށް  މަރ ޙަލާއެްއގައި  ދެ   ކޯޓ ން  އިރ ޝާދ ،   ޮގތ ގެ 

  ފޮނ ވ މާއެކ    ބެލ މަށް  މަްއސަލަ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  އަވަސްނިޔާގެ   އެީއ،

 ބަދަލ ކ ރާ  ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ގެ   އިރ ޝާދާއި،  ދޭ

 ހަމައެކަނި   ބަލަންވާނީ  ވީވަރަކ ން  ކޯޓ ން  އަދި.  އިރ ޝާދެވެ  ދޭ  މަރ ޙަލާގައި

  އަޑ އެހ ންތަކެއް   ދިނ މަށާއި،  އިރ ޝާދ   ޚަޞްމ ންނަށް  މަރ ޙަލާގައި  ދެ  މި

 . ދިނ މަށެވެ އިރ ޝާދ ތައް އެ ނ ލައި ބޭއްވ މަކާ
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   ކަނޑައެޅ މާއެކ    ޓްރެކް 

 ދިނ ން   އިރ ޝާދ  
  ބެލ މަށް   ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ައވަސްނިޔާެގ  ަމއްސަލަެއއް  ވަކި )ހ(  .216

 ނޯޓިސް  ދޭ  ކޯޓ ން އަންަގއި  ޚަޞްމ ންނަށް އެކަން  ކަނޑައެޅ ާމއެކ ،

  ޮގތ ގެ   ކ ރިއަށްެގންދާނެ  މައްސަލަ  ޓްރެކްަގއި  އެ  ދޭއިރ ،

  މި .  ދޭންވާނެއެވެ  ޚަޞްމ ންނަށް  މައްސަލައިގެ   އިރ ޝާދ ،

 ދިނ މ ެގ  އިރ ޝާދ   ޮގތ ެގ  ކ ރިއަށްެގންދާނެ  މަްއސަލަ  މަރ ޙަލާގައި

  އ ފެދިފައިވާ   އިޚްތިލާފ   މެދ ގައި  ޚަޞްމ ންެގ  ބޭނ މަކީ،

 ަމްއސަލައަށް  ދެނެަގތ މާއި،  ދ ރާލާ  ކޮބަިއކަން  މައްސަލަތަކަކީ

 .ތައްޔާރ ކ ރ މެވެ ހ ށަހެޅ މަށް ޝަރީޢަތަށް ހާމަކޮށް، ހެކި ބޭނ ންވާ

  އެ   ދޭިއރ ،  އިރ ޝާދ   ކޯޓ ން  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ބޭއްވ މާ   ޝަރީޢަތް  މައްސަލައިެގ  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ދޭ  އިރ ޝާދ 

  ތައްޔާރ ވ ަމށްޓަކައި   ޝަރީޢަތަށް  ަމއްސަލަިއގެ   އެ  ހަމައަށް

 ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  މަރ ޙަލާތައް  އެ  މަރ ޙަލާތަކާއި  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ

  ޚަޞްމ ންނަށް  ކަނޑަައޅައި  ތާވަލެއް  އަންގައިދޭ   ަވގ ތ   ކަނޑައަޅާ

  ތާރީޚެއް   ބާްއވާނެ   ޝަރީޢަތް  މަްއސަލައިގެ   އަދި.  އަންަގންވާނެެއވެ

 ދިގ   އެންމެ  ދެމިެގންދާނެ   ޝަރީޢަތް  މައްސަލަިއެގ  ނ ވަތަ

 . އަންަގންވާނެެއވެ ޚަޞްމ ންނަށް ކަނޑައަޅައި، މ އްދަތެއް

 ހިންގ މަށް  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަިއެގ  ދަށ ން   ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ކަނޑައަޅައި   ޓްރެކް  މައްސަލައިެގ  މ އްދަތަކީ،   ކަނޑަައޅާ  ކޯޓ ން

( ތިނެއް)  3  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ފޮނ ވާ  އެންގ ން  އަންާގ  ކޯޓ ން

  މ އްދަތެއް   ކަނޑައެޅޭ  ފަދައިން  އިތ ރ ނ ވާނެ   ހަފްތާއަށްވ ރެ

 އިރ ޝާދ    ތާރީޚަކީ،  ބޭއްވޭ  ޝަރީޢަތް  އަދި.  ކަމ ަގިއވާންވާނެެއވެ

 އިތ ރ ނ ވާނެ   ހަފްތާއަށްވ ރެ(  އަށެއް)   8  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ދޭ

 . ކަމ ަގިއވާންވާނެެއވެ  ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅޭ ޮގތަށް

  ކަނޑަައޅާ   ހިންގ މަށް  ޝަރީޢަތް  ނ ވަތަ  ތާރީޚ   ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން )ރ(  
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  ނޯޓިހ ަގއި   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ހ)  މާްއދާެގ  މި  މ އްދަތ ،  ދިގ   އެންމެ

 .އޮންނަންވާނެެއވެ  ކަނޑައަޅާފައި

 

  މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ގެ 
  ފ ރިހަމަކ ރާނެ   އިޖ ރާއަތ ތައް 

 ކަނޑައެޅ ން   ތާވަލ    ގޮތ ގެ 

  މަްއސަލައިގެ   ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  216  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .217

  މަރ ޙަލާތަކާއި   ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ތައްޔާރ ވ މަށްޓަކައި  ޝަރީޢަތަށް

  ައންގައިދޭ   ަވގ ތ   ކަނޑައަޅާ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  މަރ ޙަލާތައް  އެ

 ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  މަރ ޙަލާތައް  އަންނަނިވި  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި  ތާވަލ 

  ވަރަކ ން   ވީ   ކަނޑަެއޅ މަށް  މ އްދަތ ތައް   އަންނަނިވި

 . މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ

)ހަތަރެއް(    4  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  މަރ ޙަލާ  ހާމަކ ރ މ ެގ  ހެކި  (1)   

 ؛ހަފްތާ

 ؛ހަފްތާ)ދިހައެއް(  10 ބަދަލ ކ ރ މަށް ބަޔާން ހެކީންެގ  (2)   

 ؛ހަފްތާ)ސާދަ(  14 ބަދަލ ކ ރ މަށް ރިޕޯޓ  ޚަބީރ ންެގ  (3)   

 ޚަޞްމ ންނަށް   ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  (4)   

 ؛ހަފްތާ)ވިހި(  20 ފޮނ ވ މަށް

 ފ ރިހަމަކޮށް  ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  (5)   

 ؛ހަފްތާ)ބާވީސް(  22 ހ ށަހެޅ މަށް ކޯޓަށް

 .ހަފްތާ)ތިރީސް(  30 އަޑ އެހ މަށް ޝަރީޢަތ ެގ  (6)   

  ފަށާނީ،  ހިނަގން  މ އްދަތ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 .ފެށިެގންނެވެ ތާރީޚ ން އަންާގ ޚަޞްމ ންނަށް ކަނޑައެޅިކަން ޓްރެކް

  އެކި  ތާވަލ ަގިއ،   އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ކޯޓަށް   މ އްދަތ ތަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  މަރ ޙަލާތައް

 މ ްއދަތ ތައް   އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް،.  ބަދަލ ެގނެވިދާނެެއވެ

  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  މަރ ޙަލާތައް  އެންމެހައި  އެ  ބަދަލ ކ ރާއިރ ،
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  ކަނޑަައޅާފަިއވާ   ބޭއްވ މަށް  ޝަރީޢަތް  މައްސަލައިެގ  ޙާލަތެއްަގއި،

 . ެގނެސްެގންނ ާވނެއެވެ ބަދަލެއް މ އްދަތަށް ހަފްތާެގ)ތިރީސް(  30

  ބޭއްވ މ ެގ  ޝަރީޢަތް  އޮތްނަމަވެސް،   އެހެން(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

( ހ)  މާއްދާެގ  މި  ކަމ ަގއި  މަރ ޙަލާތައް  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ކ ރިން

  މަރ ޙަލާއެއް   ވަކި  ތެރެއިން  މަރ ޙަލާތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ގައި

 ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  ކަމަށް  ނޫން  މ ހިންމ   ކ ރިއަށްެގންދިޔ ން

 ފ ރިހަމަކ ރަންނ ޖެހޭނެކަމަށް  މަރ ޙަލާއެއް  އެފަދަ  ޙާލަތެއްަގއި،

 . އަވަސްކ ރެވިދާނެެއވެ ބޭއްވ ން ޝަރީޢަތް ކަނޑައަޅައި،

 ަވރަކ ން  ވީ  އެކ ލަވާލ މ ަގއި  ތާވަލ   ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

  ޚަޞްމ ންނަށް  އަދި.  މަޝްވަރާކ ރަންވާނެެއވެ  ޚަޞްމ ންނާ

 . އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ ކަނޑައެޅ މަށް މ އްދަތ ތަކެއް އެއްބަސްެވވޭ

  ތާވަލެއް   އެއްބަސްެވވޭ  ޚަޞްމ ންނަށް  ބޭނ ންނަމަ،  ޚަޞްމ ން )ޅ(  

.  ނާޅައެވެ   ހ ރަހެއް  މާއްދާ   މި  ހ ށަހެޅ މަކަށް  ކޯޓަށް  އެކ ލަވާލައި،

 ކޯޓަށް   ހ ށަހެޅ ންތަކަކީ،  ހ ށަހަޅާ  އެފަދައިން   ޚަޞްމ ން  އަދި

 ހ ށަހެޅ ންތައް   އެ   ކަމަށްވާނަމަ،  ހ ށަހެޅ ންތަކެއް   ޤަބޫލ ކ ރެވޭ

 ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ   ހ ށަހެޅ ންތަކާ   އެ  ބަލައިަގނެ، 

 . ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ

 

  ދޭ   އިރ ޝާދ   ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާްއދާެގ  ވަނަ  216  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .218 ކަންކަން   ދޭނެ   އިރ ޝާދ  

 . ހިމެނެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި   ތެރޭގައި ކަންކަމ ެގ

 ؛ހާމަކ ރ ން ހެކި  (1)   

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން ބަޔާންތައް ހެކީންެގ  (2)   

 .ހ ށަހެޅ ން ހެކި ޚަބީރ ންެގ  (3)   

  ބެލ މ ގައި،   މައްސަލަެއއް  ޓްރެކ ން  ަމއްސަލަތަކ ގެ   އަވަސްނިޔާެގ )ށ(  
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 ިއޖ ރާއަތ   ހާމަކ ރ މ ެގ  ހެކި  ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  ޢާންމ 

 ިއޖ ރާއަތ    އެ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަށް  ކަމަށް   ކ ރިއަށްެގންދަންނ ޖެހޭ

  ޚަޞްމ ންނަށް  ކަނޑަައޅަިއ،  ނ ހިނާގނެކަމަށް  އެކ ގައި

  ބަދަލ ަގއި   ހިންގ މ ެގ  އިޖ ރާއަތ   މ ޅި   ނ ވަތަ.  އެންިގދާނެެއވެ

  ބާވަތެްއގެ   ވަކި  ނ ވަތަ  ލިޔ ންތަކެއް  ވަކި  ހާމަކ ރަންޖެހޭ  ޚަޞްމ ން

 . އެންިގދާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް ކަނޑައަޅައި، ލިޔ ންތަކެއް

 

  ގޮތ ގެ   ކ ރިއަށްގެންދާނެ   މައްސަލަ 
 އިޞްލާޙ ކ ރ ން   ތާވަލ  

 އިރ ޝާދ   ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  216  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .219

 ތާވަލ    ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  217  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ  ދިނ މ ގައި

 ކޯޓ ން  ކަމަކަށް  ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ،

 ެގނައ މަށް   ބަދަލެއް  މ އްދަތ ތަކަށް  ނ ވަތަ  ތާރީޚ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް އެކަން ންވާނަމަ،ބޭނ  ޚަޞްމަކ 

 ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ެގ  (1)   

  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ހ ށަހެޅ މަށް  ކޯޓަށް  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ 

 ؛މ އްދަތ 

 ؛ތާރީޚ  ބާްއާވނެ އަޑ އެހ ން ޝަރީޢަތ ެގ  (2)   

 . މ އްދަތ  ކަނޑަައޅާފައިވާ ހިންގ މަށް ޝަރީޢަތް  (3)   

  ަވކި   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކަމަކަށް  ވަކި  ދަށ ން  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ޙާލަތ ަގއި   އެދޭ  ޚަޞްމަކ   ބަދަލ ކ ރ މަށް  މ އްދަތެއް  ނ ވަތަ  ތާރީޚެއް

  މަްއސަލަިއގެ   ބަދަލ ކ ރެވޭނީ،  މ އްދަތެއް  ނ ވަތަ  ތާރީޚެއް  އެ

 ހަފްތާެގ(  ތިރީސް)  30  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ބޭއްވ މަށް  ޝަރީޢަތް

 . ގޮތެއްެގމަތިންނެވެ ނާންނާނެ ދަލ ބަ މ އްދަތަށް
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  ސާފ ކޮށްދިނ މަށް   އިރ ޝާދ ތައް 
 ބޭއްވ ން   އަޑ އެހ މެއް 

 އިރ ޝާދ ތައް   ދޭ  ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާްއދާެގ  ވަނަ  216  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .220

  ބޭއްވ ަމކީ   އަޑ އެހ މެއް  ސާފ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި  ޚަޞްމ ންނަށް

 އެފަދަ   ހިނދެއްަގއި،   ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  ކަމަށް  މ ހިންމ ކަމެއް

 . ބޭްއވިދާނެެއވެ އަޑ އެހ މެއް

 ައޑ އެހ ން   ބާްއވާނަމަ،  އަޑ އެހ މެއް  ދަށ ން   ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  އެކަމ ގެ   ކ ރިން   ދ ވަސް(  ތިނެއް)  3  މަދ ެވެގން  ދ ވަހ ގެ   ބާއްވާ

 . ދޭންވާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް ނޯޓިސް

  ބޭއްވ މަށް   އަޑ އެހ މެއް  ފަދަ  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  އެހެންނަމަވެސް، .  އެދެވިދާނެެއވެ  ޚަޞްމ ންނަށްވެސް  މައްސަލަިއެގ

  ކޮންމެހެން   އެއީ   ބާއްވަންވާނީ  ކޯޓ ން   އަޑ އެހ މެއް  އެފަދަ

 . ޙާލަތެއްަގެއވެ ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް ކަމ ގައި މ ހިންމ ކަމެއް

  ބޭއްވ މަށް   އަޑ އެހ މެއް  ދަށ ން  ގެ (  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

 އިރ ޝާދ ތަކާ   ދީފަިއވާ  ކޯޓ ން  އަޑ އެހ މ ަގިއ،  އެ  ނިންމައިފިނަމަ،

 އެ   ކަންކަމަށް  ބޭނ ންވާ  ސާފ ކ ރަން  ޚަޞްމ ން  ގ ޅޭޮގތ ން

 . ތައްޔާރ ވާންވާނެެއވެ ދ ރާލާ ޚަޞްމ ން

 

  މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ގެ 
 ޗެކްލިސްޓ  

 ިއޖ ރާއަތ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   216  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .221

  ބަޔާންކ ރާ   ާމއްދާަގއި  ވަނަ  220  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނ ވަތަ/އަދި

 ޝަރީޢަތަށް   ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ ގައިވެސް   އިޖ ރާއަތ 

  މާއްދާަގއި  މި  ޚަޞްމ ން  މަްއސަލައިެގ  ތައްޔާރ ވ މަށްޓަކައި

  ޗެކްލިސްޓެއް   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާފަދަ

  އެ   ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  ކަމަށް   ޖެހޭފ ރިހަމަކ ރަން

 އެ  ތާރީޚަކަށް  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓ ން  ފ ރިހަމަކ ރ މަށާއި،   ޗެކްލިސްޓ 

  ޚަޞްމ ންނަށް   ހ ށަހެޅ މަށް  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ   ޗެކްލިސްޓ 
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 . އެންިގދާނެެއވެ

 ފ ރިހަމަކޮށް  ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ )ށ(  

 ޝަރީޢަތް  ތާރީޚަކީ  ކަނޑައަޅާ  ކަމ ގައި  ތާރީޚ    ހ ށަހަޅަންޖެހޭ

  ކ ރީގެ   ހަފްތާ (  އަށެއް)   8  ތާރީޚ ެގ  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ބޭއްވ މަށް

 . ވެެގންނ ވާނެެއވެ ތާރީޚަކަށް

  އެްއެވސް   ހަމަވާއިރ   ތާރީޚ   ކަނޑައެޅޭ  ދަށ ން   ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ފ ރިހަމަކޮށް  ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ެގ  ޚަޞްމަކ 

  ދ ވަހ ގެ (  ހަތެއް)  7  އިތ ރ   ޚަޞްމ ންނަށް  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،

 ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ މަށް   މަޢ ލޫމާތ    އެ   ދިނ މާއެކ ،  މ އްދަތެއް

  މ އްދަތ ގެ   އެ  ޙާލަތ ގައި،  ދެވޭ  މ އްދަތ    އެ.  އެންިގދާނެެއވެ

 ޗެކްލިސްޓ    މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ގެ   ތެރޭަގިއވެސް

  ނ ލައި،   ދިނ މަކާ ނޯޓިހެއް  އިތ ރ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ، ފ ރިހަމަކޮށް

 ދަޢ ވާ  ރައްދ    އަދި  ދިފާޢ   ދަޢ ާވއާިއ،   ހ ށަހަޅާފައިވާ

 .ނެރެންވާނެއެވެ  އަމ ރެއް ކޯޓ ން  އަންަގއި، ބާޠިލ ކ ރެވޭނެކަން

 ޚަޞްމަކ   ެއއް  ޗެކްލިސްޓެއް  މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ )ރ(  

 ނ ވަތަ  ހ ށަނާޅައިފިނަމަ،  ޚަޞްމަކ   އަނެއް  ހ ށަހަޅާފައި،

  ަމޢ ލޫމާތ    އެންމެހައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޗެކްލިސްޓ ަގއި 

 ޝަރީޢަތަށް   މައްސަލައިެގ  ނ ަވތަ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،

 ޮގތ ން  ނ މ ެގދި  އިރ ޝާދ   ދޭންޖެހޭ   ތައްޔާރ ވ މަށްޓަކައި

 ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަށް  މ ހިންމ ކަމަށް  ބޭއްވ ން  އަޑ އެހ މެއް

 . ދެވިދާނެއެވެ  އިރ ޝާދެއް ފެންނަ ކޯޓަށް ކަމާގ ޅޭޮގތ ން

 

  ކަނޑައެޅ މާއި   ތާރީޚ    އަޑ އެހ މ ގެ 
 ދިނ ން   އިރ ޝާދ    އިތ ރ  

 ހ ށަހެޅ މަށް  ފ ރިހަމަކޮށް  ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ )ހ(  .222

 ކޯޓ ން   އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ތާރީޚަށްފަހ   ކަނޑައަޅާފަިއވާ
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 . ހަމަޖަްއސަންވާނެެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

  ކަނޑައެޅ ން  ތާރީޚެއް   ބާްއވާނެ  ައޑ އެހ ން  ޝަރީޢަތ ެގ  (1)   

 އެންމެ  ތާރީޚާމެދ   ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ،  ކ ރިން  ތާރީޚ )

 ؛(ނިންމ ން ޮގތެއް ފަހ ެގ

  ކ ރިއަށްެގންދާނެ  މަރ ޙަލާތައް  ެއކި  އަޑ އެހ މ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  (2)   

  ގ ޅޭޮގތ ން   ައޑ އެހ މާ  ކަނޑައަޅައި،  ތާވަލެއް  ޮގތ ެގ

 އަދި ؛ދިނ ން އިރ ޝާދ ތައް އެހެން ދޭންޖެހޭ

 ފިޔަވަޅެްއވާނަމަ  އިތ ރ   ައޅަންޖެހޭ  ކ ރިން  އަޑ އެހ މ ެގ  (3)   

 . ބަޔާންކ ރ ން އެކަމެއް

  ޙާލަތްތަކ ަގއި،   އެނޫން  ފިޔަަވއި  ޙާލަތްތަކެއްަގއި   އިސްތިސްނާ )ށ(  

( ތިނެއް)   3  ކ ރިން  ތާރީޚ ެގ  އޮންނަ  ައޑ އެހ ން  ޮގތެއްަގއި  ޢާންމ 

 . ދޭންވާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް ކޯޓ ން ނޯޓިހެއް ހަފްތާެގ

 

  މައްސަލަތަކ ގެ   އަވަސްނިޔާގެ 
 ބޭއްވ ން   އަޑ އެހ ން   ޝަރީޢަތ ގެ 

 ބަޔާންކ ރާ   ބާބ ގައި  މި  ފެށ މަށްޓަކައި  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަިއެގ )ހ(  .223

  މާއްދާގެ   ވަނަ  222  ޤާނޫނ ެގ  މި  ނިމި،  ފ ރިހަމަކޮށް  އިޖ ރާއަތ ތައް

  އެ   ކަނޑައެޅ ާމއެކ   ތާރީޚ   ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން  ޝަރީޢަތ ެގ  ދަށ ން

 ކޯޓ ން  ައޑ އެހ ން   ޝަރީޢަތ ެގ  މަްއސަލަިއގެ   ތާރީޚ ގައި

 . ބާއްވަންވާނެެއވެ

 ައޑ އެހ ން   ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލަތަކ ެގ  ބަލާ  ޓްރެކ ން  އަވަސްނިޔާެގ )ށ(  

  ތެރޭަގއި   ދ ވަހ ެގ(  ެއކެއް)  1  ބަލަންވާނީ،  ކޯޓ ން  ބޭއްވ މަށް

  ޮގތަކަށް   ފ ރިހަމަކ ރެވޭނެ  މަރ ޙަލާއެއް  ހ ރިހާ  އަޑ އެހ މ ެގ

 . ކަނޑައެޅ މަށެވެ  ަވގ ތ ތައް އަޑ އެހ މ ެގ

 

 



 

 

 

 

 

 

 181 

 ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ގެ   ބޮޑެތި   -  ބައި   ތިންވަނަ 
 

 ބަޔާންކ ރާ   މާއްދާގައި  ވަނަ  180  ޤާނޫނ ެގ  މި  ެއކ ލެިވެގންވަނީ،  ބައިގައި  މި  .224 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   ބައި   މި 

 މައްސަލަތައް   ކަނޑައެޅިފައިވާ   ބެލ މަށް  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި

 . އ ސޫލ ތަކެވެ ޚާއްޞަ  ޢަމަލ ކ ރާނެ ބެލ މ ގައި

 

  ގޮތ ގެ   ކ ރިއަށްގެންދާނެ   މައްސަލަ 
 ދިނ ން   އިރ ޝާދ  

 ކަމަށް  ޓްރެކ ން   މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި  ބަލާނީ  މައްސަލަެއއް )ހ(  .225

 .ކ ރަންވާނެެއވެ  ކަންކަން އަންނަނިވި ކޯޓ ން ކަނޑައެޅ ާމއެކ ،

 ޚަޞްމ ންނަށް   އިރ ޝާދ   ޮގތ ެގ  ކ ރިއަށްެގންދާނެ  މައްސަލަ  (1)   

  ނ ވަތަ  ތާރީޚެއް  ބާއްވާނެ  ޝަރީޢަތް   މައްސަލައިެގ  ދީ،

 ދިގ   އެންމެ  ހޭދަވާނެ  ޝަރީޢަތ ަގއި   މައްސަލަިއެގ

 ނ ވަތަ  ؛އެންގ ން ޚަޞްމ ންނަށް ކަނޑައަޅައި، މ އްދަތެއް

 އެ  ދީ،  އިރ ޝާދ   ޮގތާމެދ   ކ ރިއަށްެގންދާނެ  މައްސަލަ  (2)   

 ައޑ އެހ މާ  މައްސަލައިގެ   ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ދޭ  އިރ ޝާދ 

 ކަނޑައެޅ މާެއކ   ތާވަލެއް  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  އަޅާނެ  ހަމައަށް

 :ހަމަޖެއްސ ން ކަމެއް ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ އަންނަނިވި

    i.  ަބާއްވާނެ   ބައްދަލ ވ މެއް  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލ  

 ނ ވަތަ ؛ކަނޑައެޅ ން ތާރީޚެއް

    ii.  ަބާއްވާނެ   ބައްދަލ ވ މެއް  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލ  

  މ ރާޖަޢާއެއް    ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޝަރީޢަތް  ތާރީޚަކާއި

 . ކަނޑައެޅ ން  ތާރީޚެއް އެކަމަށް ކ ރާނަމަ،

  ޝަރީޢަތ ަގއި   ނ ވަތަ  ތާރީޚ   ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން  ޝަރީޢަތ ެގ )ށ(  

  ވީ   ތާރީޚެއް  ޮގތ ަގއި  މ އްދަތ ެގ  ދިގ   އެންމެ  ހޭދަވާނެ  މައްސަލައަށް

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން  އަވަހަކަށް އެންމެ
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  ޝަރީޢަތ ަގއި   ނ ވަތަ  ތާރީޚ   ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން  ޝަރީޢަތ ެގ )ނ(  

 ކޯޓ ން  ޮގތ ަގއި  މ އްދަތ ެގ  ދިގ   އެންމެ   ހޭދަވާނެ  މައްސަލައަށް

 ނޯޓިސް   މ އްދަތ ެގ  ނ ވަތަ  ތާރީޚ   އެ   ކަނޑައެޅ ާމއެކ ،   ތާރީޚެއް

 މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  އަދި.  ދޭންވާނެއެވެ  ޚަޞްމ ންނަށް

  ކަނޑައަޅައި   ކޯޓ ން  ތާރީޚ   ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ޗެކްލިސްޓ 

 . އަންަގންވާނެެއވެ

 

  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ 
 ބޭއްވ ން   ބައްދަލ ވ މެއް 

  ކޮންމެ   ކަނޑައެޅ މަށްފަހ    ޓްރެކް  ހިނާގނެ  މައްސަލަ )ހ(  .226

 ކޯޓަށް  ބައްދަލ ވ މެްއ،   ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ  ވަގ ތެްއަގިއވެސް

 . ބޭއްވިދާނެެއވެ

  މަްއސަލައިގެ   ބައްދަލ ވ މަކީ،  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ގެ   މައްސަލަ )ށ(  

  ވެފަިއވާ  ތައްޔާރީތައް  ވާންޖެހޭ  ހިންގ މަށްޓަކައި  ޝަރީޢަތްތައް

  ބާްއވާ   މެދ ަގއި ދެ  ފަނޑިޔާރާ  އިނާޚަޞްމ ން  ބެލ މަށްޓަކައި  މިންވަރ 

 ކޯޓަށް   ކަންކަން  އަންނަނިވި  ބައްދަލ ވ މ ގައި،  އެ.  ބައްދަލ ވ މެކެވެ

 . ދާނެެއވެސާފ ކ ރެވި

 ؛ފިޔަަވޅ ތައް  އަޅާފަިއވާ އެހާތަނަށް ޚަޞްމ ން  (1)   

 ޚަޞްމ ން  ެއއްޮގތަށް   އިރ ޝާދ ތަކާ  ދީފައިވާ   ކޯޓ ން  (2)   

 ؛ޢަމަލ ކ ރަމ ންދޭތޯ

 ؛ސާފ ވެފައިވޭތޯ  ފަރާތަށް އަނެއް ދަޢ ވާ ފަރާތ ެގ އެއް  (3)   

  މިންވަރެއް   ނަަގއިދޭނެ  ޮގތ ަގއި  ޚަރަދ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  (4)   

 ؛ޚަރަދ ތައް ހިނާގފަިއވާ އެހާތަނަށް ބެލ މަށްޓަކައި

 . އެކަެމއް ކަމެއްވާނަމަ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ  ތާވަލެއް އިތ ރަށް  (5)   
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  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ   ޚަޞްމ ން 
 ކަންކަން 

( ހަތެއް)  7  މަދ ވެެގން  ބޭްއވ މ ެގ  ބައްދަލ ވ މެއް  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ  .227

  ދީފަިއވާ   ކޯޓ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  ތާވަލ ކ ރ މާ  މައްސަލަ   ކ ރިން،   ދ ވަސް

  އާދެޭވތޯ   ެއއްބަސްވ މަކަށް  މެދ ަގއި  ޚަޞްމ ންެގ  އިރ ޝާދ ތަކާމެދ 

  ޚަޞްމ ންގެ   ވޭއެއްބަސްވެ  ޚަޞްމ ންނަށް  ނ ވަތަ.  މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ

  އެއްބަސްވާ   ޚަޞްމ ން.  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކޯޓަށް   ހ ށަހެޅ މެއް  އަމިއްލަ

  އިރ ޝާދ    އަމިއްލަ  ކޯޓ ެގ  ނ ވަތަ  ޤަބޫލ ކޮށްފިނަމަ  ކޯޓ ން  އިރ ޝާދ ތައް

 ގ މަށްފަހ ، އެން  ޚަޞްމ ންނަށް  އެކަން  ކޯޓ ން  ދީފިނަމަ،  ކޯޓ ން

 . ބާޠިލ ކ ރަންވާނެެއވެ ބައްދަލ ވ ން ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ މައްސަލަ ތާވަލ ކޮށްފަިއވާ

 

  މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ގެ 
  ފ ރިހަމަކ ރާނެ   އިޖ ރާއަތ ތައް 

 ކަނޑައެޅ ން   ތާވަލ    ގޮތ ގެ 

  ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލައެއްަގއި  ބަލާ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި  .228

  ކަނޑައެޅ މ ަގއި   ތާވަލ    ޮގތ ގެ   ފ ރިހަމަކ ރާނެ  އިޖ ރާއަތ ތައް  މަރ ޙަލާެގ

  ކަނޑަައޅާ   މ އްދަތ   ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  މަރ ޙަލާތައް  އެކި  ޢަމަލ ކ ރާނީ،

 ޢަމަލ ކ ރާ   ޓްރެކ ަގއި  ެގމައްސަލަތަކ   އަަވސްނިޔާެގ  ފިޔަަވއި،  ކަނޑައެޅ ން

 . އ ސޫލ ންނެވެ

 

  ގޮތ ގެ   ކ ރިއަށްގެންދާނެ   މައްސަލަ 
 އިޞްލާޙ ކ ރ ން   ތާވަލ  

 ތާރީޚ    ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކޯޓ ން  ކަމަކަށް  ތެރެިއން  ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި  .229

  ކޯޓަށް   އެކަން  އެދޭނަމަ،   ޚަޞްމަކ   ެގނައ މަށް  ބަދަލެއް  މ އްދަތ ތަކަށް  ނ ވަތަ

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ

 ؛ބަްއދަލ ވ ން ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ މައްސަލަ )ހ(  

 ؛މ ރާޖަޢާ މަރ ޙަލާެގ ކ ރީެގ ޝަރީޢަތ ެގ )ށ(  

  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ    ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ )ނ(  

 ؛މ އްދަތ   ކަނޑައަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ މަށް ކޯޓަށް

 ނ ވަތަ ؛ތާރީޚ  ބާްއާވނެ އަޑ އެހ ން ޝަރީޢަތ ެގ )ރ(  

 . މ އްދަތ  ދިގ  އެންމެ  ކަނޑަައޅާފައިވާ ގ މަށްހިން ޝަރީޢަތް )ބ(  
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  މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ގެ 
 ޗެކްލިސްޓ  

  ދަޢ ވާެއްއގެ   ނ ލަިއ،  ޗެކްލިސްޓަކާ  މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ )ހ(  .230

  ފިޔަަވއި،   ޙާލަތެއްަގއި  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  ހިންިގދާނެކަމަށް  ޝަރީޢަތް

  ފ ރިހަމަކ ރ މަށާއި،  ޗެކްލިސްޓެއް  މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ

  ފ ރިހަމަކ ރ މަށްފަހ    ޗެކްލިސްޓ   އެ  ތާރީޚަކަށް   ކަނޑަައޅާ  ކޯޓ ން

 . އެންިގދާނެެއވެ ޚަޞްމ ންނަށް ހ ށަހެޅ މަށް އަނބ ރާ

 ކ ރިން   ތާރީޚ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކޯޓ ން  ޚަޞްމަކ ވެސް  ކޮންމެ )ށ(  

 ފ ރިހަމަކޮށް  ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

  އެްއެވސް   ހަމަވާއިރ   ތާރީޚ   ކަނޑައެޅޭ  ދަށ ން   ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ފ ރިހަމަކޮށް  ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ެގ  ޚަޞްމަކ 

  ދ ވަހ ގެ (  ހަތެއް)  7  އިތ ރ   ޚަޞްމ ންނަށް  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،

 ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ މަށް   މަޢ ލޫމާތ    އެ   ދިނ މާއެކ ،  މ އްދަތެއް

  ގެ މ އްދަތ   އެ  ޙާލަތ ގައި،  ދެވޭ  މ އްދަތ    އެ.  އެންިގދާނެެއވެ

 ޗެކްލިސްޓ    މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ގެ   ތެރޭަގިއވެސް

  ނ ލައި،   ދިނ މަކާ ނޯޓިހެއް  އިތ ރ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ، ފ ރިހަމަކޮށް

 ދަޢ ވާ  ރައްދ    އަދި  ދިފާޢ   ދަޢ ާވއާިއ،   ހ ށަހަޅާފައިވާ

 .ނެރެންވާނެއެވެ  މ ރެއްއަ ކޯޓ ން  އަންަގއި، ބާޠިލ ކ ރެވޭނެކަން

 ތެރެއިން   ޚަޞްމ ންެގ  ޗެކްލިސްޓެއް  މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ )ރ(  

 ޚަޞްމަކ   އަނެއް  ހ ށަހަޅާފައިާވއިރ   ޚަޞްމަކ   އެއް

  ކަނޑަައޅާފައިވާ   ޗެކްލިސްޓ ގައި  ނ ވަތަ   ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،

  މަްއސަލަިއގެ   ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،  މަޢ ލޫމާތ   އެންމެހައި

 ދިނ މ ެގ  އިރ ޝާދ   ދޭންޖެހޭ  ތައްޔާރ ވ މަށްޓަކައި  ޝަރީޢަތަށް

 ފެނިއްޖެނަމަ،   ކޯޓަށް  މ ހިންމ ކަމަށް   ބޭްއވ ން  އަޑ އެހ މެއް  ޮގތ ން
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 . ދެވިދާނެއެވެ  އިރ ޝާދެއް ފެންނަ ކޯޓަށް ޮގތ ންކަމާގ ޅޭ 

 

  މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ގެ 
 މ ރާޖަޢާ 

 ޚަޞްމ ން  ޗެކްލިސްޓ ތައް  މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ )ހ(  .231

 ކ ރ ން  މ ރާޖަޢާެއއް   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ހ ށަހެޅ މ ން،

  ކޯޓަށް   މ ރާޖަޢާެއއް   އެފަދަ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަށް  ކަމަށް  މ ހިންމ 

  މ ރާޖަޢާއަކީ،   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ގެ .  ކ ރެވިދާނެެއވެ

 ބަދަލ ކ ރ ަމށްފަހ ،  ޗެކްލިސްޓ   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ

 ކ ރާ  ކޯޓ ން   ނިންމ މަށް  ޮގތެއް  ކަންކަމާމެދ   އަންނަނިވި

 . މ ރާޖަޢާއެކެވެ

 ؛ކަނޑަެއޅ ން ތާވަލެއް އަޑ އެހ ންތަކ ެގ ޝަރީޢަތ ެގ  (1)   

 ޮގތެއް  ތަރ ތީބާމެދ   ހެކިބަސްދޭނެ  ޮގތާއި  ހ ށަހަޅާނެ  ހެކި  (2)   

 ؛ނިންމ ން

 ؛ކަނޑައެޅ ން ވަގ ތ  ހޭދަވާނެ ޝަރީޢަތަށް  (3)   

 ކ ރަންޖެހޭ  ކ ރިން  ތަްއޔާރ ވ މ ެގ  ޝަރީޢަތަށް  އެނޫންވެސް  (4)   

 . ކ ރ ން ކަންކަން

 ޝަރީޢަތ ގެ   މ ރާޖަޢާއަށްފަހ ،  ކ ރާ  ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 އެ   ކަނޑައަޅާފައިނ ވާނަމަ،  ކ ރިން  ތާރީޚެއް  ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން

 . އަންަގންވާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް ކަނޑައަޅައި، ތާރީޚ 

  ޗެކްލިސްޓ ތައް   މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ފަރާތ ން  ޚަޞްމ ންެގ )ނ(  

 މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކ ރިން  ލިބ މ ން،

  ބޭއްވ މަށް   އަޑ އެހ ން  މައްސަލައިެގ  ބާޠިލ ކޮށްފިނަމަ،  މ ރާޖަޢާއެއް

  އެކަމ ގެ   ކ ރިން  ދ ވަސް (  ހަތެއް)  7  ތާރީޚ ެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ

 . ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ  ޚަޞްމ ންނަށް ނޯޓިސް
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  އަޑ އެހ ންތަކ ގެ   ޝަރީޢަތ ގެ 
 ކަނޑައެޅ ން   ތާވަލ  

  ތާރީޚެއްަގއި   ައވަސް  އެންމެ  ފ ރިހަމަވ މާއެކ ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި )ހ(  .232

  ހ ށަހެޅ މ ން  ފ ރިހަމަކޮށް  ޗެކްލިސްޓ    މަރ ޙަލާގެ   ކ ރީެގ  ޝަރީޢަތ ެގ

   ގ ޅޭޮގތ ން   ޗެކްލިސްޓާ  މަރ ޙަލާެގ  ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ެގ  ނ ވަތަ

  ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ގެ   ނ ވަތަ  ބޭއްވ ާމއެކ ،  ައޑ އެހ މެއް  ބާއްވާ  ކޯޓ ން

 ކޯޓ ން   ައވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ކ ރ ާމއެކ ،   މ ރާޖަޢާއެއް  މަރ ޙަލާެގ

 . ހަމަޖަްއސަންވާނެެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

  ކ ރިއަށްެގންދާނެ  މަރ ޙަލާތައް  ެއކި  އަޑ އެހ މ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  (1)   

  އެފަދަ  އަދި  ކަނޑައަޅާފައިނ ވާނަމަ،  ކ ރިން  ތާވަލެއް  ޮގތ ެގ

 ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ،  ކޯޓަށް  ކަނޑައަޅަންވާނެކަމަށް  ތާވަލެއް

  ކަނޑައަޅަިއ،  ތާވަލެއް  ޮގތ ގެ   ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން

 އިރ ޝާދ ތައް  ންއެހެ  ދޭންޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  އަޑ އެހ މާ

 ؛ދިނ ން

 ނ ވަތަ  ތާރީޚެއް  ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން  ޝަރީޢަތ ެގ  (2)   

  ނ ވަތަ  ކަނޑައެޅ ން  ތާރީޚެއް  ފަށާނެ  އަޑ އެހ ންތައް

  ކ ރިން   ތާރީޚ   ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން  ޝަރީޢަތ ެގ

  ޮގތެއް  ފަހ ެގ  އެންމެ  ތާރީޚާމެދ   އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ،

 އަދި ؛ނިންމ ން

  ައޑ އެހ ން   ކަނޑައަޅާނަމަ،  ތާވަލެއް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  (3)   

 ނ ވަތަ  ތާރީޚ   ބާއްވާނެ  އަޑ އެހ ން  ތާވަލާއި  ބޭއްވ މ ެގ

 .އެންގ ން ޚަޞްމ ންނަށް މ އްދަތ 

  ޮގތެއްަގއި   ޢާންމ   ޙާލަތްތަކ ަގއި،  ނޫން  ޙާލަތްތައް   އިސްތިސްނާ )ށ(  

 ނޯޓިހެއް   ހަފްތާެގ(  ތިނެއް)  3  ކ ރިން  ތާރީޚ ެގ  އޮންނަ  އަޑ އެހ ން

 . ދޭންވާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް ކޯޓ ން
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  ސާފ ކޮށްދިނ މަށް   އިރ ޝާދ ތައް 
 ބޭއްވ ން   އަޑ އެހ މެއް 

  ކ ރީގެ   ޝަރީޢަތ ެގ  ސާފ ކޮށްދިނ މަށް  އިރ ޝާދ ތައް  ދޭ   ދަށ ން   ބާބ ެގ  މި  .233

 އެފަދަ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ކަމަށް  ބާއްވަންޖެހޭ  ައޑ އެހ މެއް  މަރ ޙަލާގައި

 . ބޭްއވިދާނެެއވެ ކޯޓަށް އަޑ އެހ މެއް

 

   ޝަރީޢަތް   މައްސަލަތަކ ގެ   ބޮޑެތި 
 ބޭއްވ ން 

 ޝަރީޢަތްތައް  މައްސަލަތަކ ގެ   ބަލާ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ބޮޑެތި  .234

  ނިމ މ ން،   ފ ރިހަމަކޮށް  އިޖ ރާއަތ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ގައި  މި  ފެށ މަށްޓަކައި

  މައްސަލައިގެ   ތާރީޚ ަގއި  އެ  ކަނޑަެއޅ މާއެކ   ތާރީޚ    ބާްއވާނެ  އަޑ އެހ ންތައް

 . ނެެއވެބާއްވަންވާ ކޯޓ ން އަޑ އެހ ންތައް ޝަރީޢަތ ެގ

 

 ބާބ    އެކާވީސްވަނަ 
 އަމ ރ    ކޯޓ  

 

 ހ ށަހަޅާނީ  އެދި  އަމ ރަކަށް  ކޯޓ   ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއަކާ  ހިނަގމ ންދާ )ހ(  .235 އެދ ން   އަމ ރަށް   ކޯޓ  

 . ކޯޓަށެވެ ހ ށަހެޅިފައިވާ ދަޢ ވާ

 ފ ރަތަމަ   ދަޢ ވާ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 އެހެން  ދަޢ ވާ  އެ  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ   ދަޢ ވާ   އެ  ކޯޓަށް  ހ ށަހެޅި

  ކޯޓ    ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ބަދަލ ކ ރެވިފަިއވާނަމަ،  ކޯޓަކަށް

 . ކޯޓަށެވެ ބަދަލ ކ ރެވިފަިއވާ ދަޢ ވާ  އެ ހ ށަހަޅާނީ އެދި އަމ ރަކަށް

 ކ ރިން   ހ ށަހެޅ މ ގެ   ދަޢ ވާއެއް  އެދެނީ  އަމ ރަކަށް  ކޯޓ  )ނ(  

 ދަޢ ވާ   އެ   ހ ށަހަޅަންވާނީ،  އެދި  އަމ ރަށް  ކޯޓ   އެ  ކަމ ަގިއވާނަމަ،

 .ކޯޓަށެވެ  ބެލެވޭ ހ ށަހެޅޭނެކަމަށް

 ހިނދަކ ،   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން )ރ(  

 ކޯޓ ން   އިޖ ރާއަތ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް  އެދެނީ  އަމ ރަކަށް  ކޯޓ 

  ހ ށަހަޅަންވާނީ  އެދި  އަމ ރަށް  ކޯޓ   ކަމަށްވާނަމަ،   ފެށ މަށްފަހ ގައި
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 . ކޯޓަށެވެ ކ ރިއަށްެގންދާ މަރ ޙަލާ ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ޙ ކ މް

 ބ ނެފައި   ކަމަށް"  ފަރާތް  އެދޭ  ައމ ރަށް"  ބޭނ މަށްޓަކައި،  ބާބ ެގ  މި )ބ(  

 . ފަރާތަށެވެ ހ ށަހަޅާ ދަށ ން ބާބ ެގ މި  އެދި  އަމ ރަކަށް ކޯޓ  އެވަނީ،

 ބ ނެފައި   ކަމަށް"  ފަރާތް  ރައްދ ވާ  އަމ ރ "   ބޭނ މަށްޓަކައި  ބާބ ެގ  މި )ޅ(  

  އެދިފައިވާ   ނެރެދިނ މަށް  އަމ ރެއް  ކޯޓ   ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  އެވަނީ،

 . ފަރާތަކަށެވެ ކޮންމެ ރައްދ ވާ އަމ ރ  ކޯޓ  ނ ވަތަ ފަރާތް

 ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ފޯމ   އެދޭ  ައމ ރަށް"   ބޭނ މަށްޓަކައި  ބާބ ެގ  މި )ކ(   

 އެދޭ  އަމ ރަށް   ބަޔާންކޮށް  ބޭނ ންވާކަމަށް  އަމ ރެއް  ކޯޓ    އެވަނީ،

 .ފޯމަށެވެ ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ން

 

  ފޯމ    އެދޭ   އަމ ރަށް   ކޯޓ  
 ފ ރިހަމަކ ރ ން 

 ކޯޓ ން  އެކަމަށްޓަކައި   ހ ށަހަޅާނީ  އެދި  އަމ ރަކަށް  ކޯޓ  )ހ(  .236

 . މެދ ެވރިކޮށެވެ ފޯމެއް ކަނޑައަޅާފަިއވާ

 މަޢ ލޫމާތާއި   އަންނަނިވި  މަދ ވެެގން  ފޯމ ަގއި   އެދޭ  އަމ ރަށް  ކޯޓ  )ށ(  

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ ފަރާތ ން އެދޭ  އަމ ރަށް ލިޔެކިޔ ން

 ؛ބާވަތް އަމ ރ ެގ އެދޭ ނެރެދިނ މަށް  (1)   

 ؛ފަރާތްތައް ނ ވަތަ  ފަރާތް ރައްދ ވާ އަމ ރ   (2)   

 ؛ސަބަބ ތައް އެދޭ އަމ ރަށް  (3)   

 . ޮގތް  އޮންނަންވީ އަމ ރ   (4)   

 ހެކި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  އަމ ރާ  އެ   އެދޭއިރ ،  އަމ ރަކަށް  ކޯޓ  )ނ(  

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

  ހ ށަހަޅާފަިއވާ   ފޯމާއެކ   ލިބ މާއެކ ،  ކޯޓަށް  ފޯމ   އެދޭ  އަމ ރަށް  ކޯޓ  )ހ(  .237 ރައްދ ކ ރ ން   ފޯމ    އެދޭ   އަމ ރަށް 

 ފަރާތަށް  ރައްދ ވާ   އަމ ރ   ފޯމ   އެ  ލިޔެކިޔ ންތަކާއެކ    އެންމެހައި

 . ފޮނ ވަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން
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  ޮގތަކަށް   އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ގައި  މި )ށ(  

  ކަނޑަެއޅ މ ގެ   ޮގތެއް  ކޯޓ ން  އަމ ރާމެދ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 

 ފަރާތަށް  ރައްދ ވާ  އަމ ރ   ކ ރިން  ދ ަވސް(  ތިނެއް)  3  މަދ ވެެގން

 . ރައްދ ކ ރަންވާނެެއވެ ފޯމ 

 

  އަމ ރާމެދ    ނ ލައި   އަޑ އެހ މަކާ 
 ކަނޑައެޅ ން   ގޮތެއް 

  ެއދި   އަމ ރަށް  ކޯޓ   ނ ލަިއ،  ބޭްއވ މަކާ  އަޑ އެހ މެއް  ޙާލަތްތަކ ގައި  އަންނަނިވި  .238

 . ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ  ޮގތެއް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މާމެދ  ހ ށަހަޅާފައިވާ

 ނ ވަތަ ؛އެއްބަސްވ ން ޚަޞްމ ން ކަންކަމަށް އަމ ރ ަގިއވާ  އެދިފައިވާ )ހ(  

  ޮގތެއް   ފެންނަ  ކޯޓަށް  އަމ ރާމެދ   ނ ލައި   ބޭްއވ މަކާ  އަޑ އެހ މެއް )ށ(  

 ނ ވަތަ  ؛ެއްއބަސްވ ން ޚަޞްމ ން ކަނޑައެޅ މަށް

  ބޭްއވ މަކީ،   ައޑ އެހ މެއް  ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި  ޮގތެއް  އަމ ރާމެދ  )ނ(  

 . ނ ފެނ ން ކޯޓަށް ކަމަށް މ ހިންމ ކަމެއް

 

  މައްސަލަ   ޙާޟިރ ގައި   ޣައިރ  
 ބާރ    ކ ރިއަށްގެންދިޔ މ ގެ 

 އަޑ އެހ މަށް  އެ  ޙާލަތ ަގއި   ބާއްވާ   އަޑ އެހ މެއް  ކޯޓ ން   ގ ޅިެގން   އަމ ރަކާ  ކޯޓ   .239

 ފަރާތ ން  ރަްއދ ވާ  އަމ ރ   ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  އެދޭ  އަމ ރަށް

  އެ   ކޯޓަށް  ޙާޟިރ ގައި  ޣައިރ   ފަރާތެއްެގ  ެއއިން   ޙާޟިރ ނ ވިނަމަވެސް،

 . ކ ރިއަށްެގންދެވިދާނެއެވެ މައްސަލަ

 

  ޮގތަކަށް   އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .240 ނިންމ ން   ގޮތެއް   އަމ ރާމެދ  

  ިގނަވެެގން   ހ ށަހަޅާތާ  ފޯމ   އެދޭ  އަމ ރަށް  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،

  ޮގތެއް   އަމ ރާމެދ   އެ  ކޯޓ ން  ތެރޭގައި  ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)  14

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ

  އަމ ރ ަގއި   އެ  ޙާލަތ ގައި  ނެރެދޭ  އަމ ރެއް  ކޯޓ ން  ދަށ ން   ބާބ ެގ  މި )ށ(  

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ ފަނޑިޔާރ  ކަންކަން އަންނަނިވި
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 ؛ފަރާތް ރައްދ ވާ އަމ ރ  ފަރާތާއި އެދ ނ  އަމ ރަށް  (1)   

 ؛ބާވަތް  އަމ ރ ެގ  (2)   

 ؛ސަބަބ ތައް ޤާނޫނީ ައދި ވާޤިޢާ  ބިނާކޮށްފައިވާ އަމ ރ   (3)   

 އެ   ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭނަމަ  އަމ ރ    މ އްދަތެއްަގއި  ވަކި  (4)   

 ؛މ އްދަތ 

  އެ   މ އްދަތަކަށްނަމަ،  ވަކި  ހިނާގނީ  ބާރ   ތަންފީޛީ  އަމ ރ ެގ  (5)   

 ؛މ އްދަތ 

 .ކަންކަން މ ހިންމ  އަމ ރާގ ޅޭ  އެނޫންވެސް  (6)   

 ޙާލަތ ަގިއ،   ނިންމާ  ކޯޓ ން  ނެތްކަމަށް  ނެރެދެވެން  އަމ ރ   އެދިފައިވާ )ނ(  

 އަމ ރަށް   ނިންމ ން،  އެ  ސަބަބ ތަކާއެކ   ނިންމި  ކޯޓ ން  އެފަދައިން

 ެއންމެހައި  ދަޢ ވާެގ  ފަރާތަށާއި  ރައްދ ވާ  އަމ ރ   ފަރާތަށާއި  އެދ ނ 

 .ދޭންވާނެެއވެ  ތާރީޚ ގައި ނިންމި  ނިންމ ން އެ ޚަޞްމ ންނަށް،

 

  ހ ށަހަޅާ   ނެތި   އަސާސެއް 
 ހ ށަހެޅ ންތައް 

  ައސާސެްއގެ   ެއްއވެސް  އެދިފައިވަނީ  އަމ ރަކަށް  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި )ހ(  .241

  އެކަން   ފެނިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަށް  ކަމ ގައި  ނޫން  ބިނާކޮށްެގން  މައްޗަށް

 . ބާޠިލ ކ ރެވިދާނެެއވެ ފޯމ  އެދޭ  އަމ ރަށް ފާހަަގކޮށް،

 ހ ށަހަޅާ   ހ ށަހެޅ މެއް  ފަދަ  ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ބަޔާންކ ރާ   ާމއްދާަގއި  ވަނަ  422  ޤާނޫނ ެގ  މި  ފަރާތަކާމެދ 

 ކޯޓަށް   އިޚްތިޔާރ   އެޅ މ ގެ   ފިޔަަވޅ   ދަށ ން  އިޖ ރާއަތ ެގ

 . ލިބިެގންެވއެވެ
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 ބާބ    ބާވީސްވަނަ 
 އަމ ރ    ރައްކާތެރިކަމ ގެ   ފަރ ވާއާއި   ވަގ ތީ 

 

 އެވަނީ،   ބ ނެފައި  ކަމަށް"  އަމ ރ   ވަގ ތީ"   ބޭނ މަށްޓަކައި   ބާބ ެގ  މި )ހ(  .242 އަމ ރ    ވަގ ތީ 

  ކަނޑައެޅ މ ގެ   ޮގތެއް  ކޯޓ ން  ދަޢ ާވެއއްަގއި  ހ ށަހެޅިފައިވާ   ކޯޓަށް

  ވަގ ތީ   ނ ވަތަ   ޮގތ ން  ހޯދައިދިނ މ ެގ  ފަރ ާވއެއް  ވަގ ތީ  ކ ރިން

  ވަގ ތީ   ނެރެދޭ   ކޯޓ ން  ޮގތ ން  ހޯދައިދިނ މ ެގ  ރައްކާތެރިކަެމއް

 . އަމ ރަށެވެ  ެގފަރ ވާ

 ކޯޓަށް  އަމ ރ ތައް   ބާވަތ ެގ  ައންނަނިވި  ޮގތ ަގއި  އަމ ރ ެގ  ވަގ ތީ )ށ(  

 . ނެރެދެވިދާނެއެވެ

 ؛އަމ ރެއް  ަވގ ތީ ކ ރާ  އަންގައި ކ ރ މަށް ކަެމއް ވަކި  (1)   

 ؛އަމ ރެއް  ަވގ ތީ ކ ރާ އަންަގއި ނ ކ ރ މަށް ކަެމއް ވަކި  (2)   

 ނެރޭ  ކ ރ މަށް  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި  (3)   

 ؛އަމ ރެއް  ވަގ ތީ

    i.  ިފަރާތެްއގެ   ވަކި  ނ ވަތަ  ހިފެހެއްޓ މަށް  މ ދަލެއް  ވަކ  

 މ ދާ  ނ ވަތަ  ެގނައ ަމށް  ދަށަށް  ބެލ މ ެގ

 ؛ބެލެހެއްޓ ަމށް ރައްކާތެރިކަާމއެކ 

    ii.  ި؛ފާސްކ ރ މަށް ބަލައި މ ދަލެއް ވަކ 

    iii.  ި؛ނެގ މަށް ސާމްޕަލް މ ދަލެްއެގ ވަކ 

    iv.  ިއެ   ނ ވަތަ  ހެދ މަށް  ލީލެއްތަޙ   މ ދަލެއްެގ  ވަކ  

 ؛ބެލ މަށް ތަނެއް ހިމެނޭ މ ދަލެއް

    v.  ިނ ވަތަ   މ ދަލެއްނަމަ  ފަނާވެދާފަދަ  މ ދަލަކީ   ވަކ  

  އަވަހަށް   ސަބަބަކަށްޓަކައި  އެކަށީެގންވާ  އެނޫންވެސް
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 މ ދަލެއް  އެ  މ ދަލެއްނަމަ  ވިްއކާލަންޖެހޭފަދަ

 ؛ވިްއކާލ މަށް

    vi.  ިއާމްދަނީ  ނ ވަތަ  މަންފާ  ލިބޭ  މ ދަލަކ ން  ވަކ 

 . ދެއްކ މަށް  ކޯޓަށް ނިމެންދެން ޝަރީޢަތް

 ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ (  3)  ގެ (  ށ)  މާއްދާެގ  މި  (4)   

 ޮގތ ން   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  އަމ ރެއް   ބަޔާންކ ރާފަދަ

 ޢިމާރާތަކަށް  ނ ވަތަ   ބިމެއް  ދަށ ަގިއވާ  ބެލ މ ެގ  ޚަޞްމެއްެގ

 ؛އަމ ރެއް  ހ އްދަކ ރާ ވަނ މަށް

 ؛އަމ ރެއް ކ ރާ ރައްދ ކ ރ މަށް މ ދާ  (5)   

 ؛އަމ ރެއް ހ އްޓ ވ މ ެގ ތަޞައްރ ފ ކ ރ ން މ ދަލ ން  (6)   

 ؛އަމ ރެއް ކ ރާ ފާސްކ ރ މަށް ބަލައި މ ދާ  (7)   

 އަމ ރެއް  ހ އްޓ ވ މ ެގ  ތަޞައްރ ފ ކ ރ ން  މ ދަލ ން  (8)   

  ހާމަކ ރ މަށް   ތަނެއް  ހ ރި  މ ދަލެއް  ނިސްބަތްވާ

 ؛އަމ ރެއް  ކ ރާ މަްއޗަށް ޚަޞްމެއްެގ ހިމެނޭ މައްސަލަިއގައި

 ކ ރާ  އަންގައި  ހާމަކ ރ މަށް  ހެކި   ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ދަޢ ވާ  (9)   

 ؛އަމ ރެއް

  ހެކި   ދެކޮޅަށް  ފަރާތަކާ  ނ ވާ  ކަމ ަގއި  ޚަޞްމެއް   ދަޢ ވާެގ  (10)   

 ؛އަމ ރެއް ކ ރާ ހާމަކ ރ މަށް

 ދެއްކ މ ެގ  ފައިސާ  ކ ރާ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ދަޢ ވާލިބޭ  (11)   

 . އަމ ރެއް

  ޮގތ ަގއި   ފަރ ާވެގ  ަވގ ތީ  މެދ ވެރިކޮށް  އަމ ރެއް  ވަގ ތީ )ނ(  

  ދަޢ ވާަގއި   މައ ޟޫޢީ  ފަރ ވާެއއް  ބާވަތ ގެ   އެދޭ  ނަގައިދިނ މަށް

  ޮގތ ަގއި   ފަރ ވާެއްއެގ  ަވގ ތީ  ފަރ ވާެއއް  އެ  އެދިފައިނ ވިނަަމވެސް،

 . ނަގައިދެވިދާނެެއވެ ކޯޓަށް
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 ހިނދަކ ،   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން )ހ(  .243 ވަގ ތ    އެދެވޭނެ   އަމ ރަކަށް   ވަގ ތީ 

  ވަގ ތީ   ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބާބ ގައި  މި  ވަގ ތެްއަގިއވެސް  ކޮންމެ

  ދަޢ ވާގެ   ެއޮގތ ން،.  އެދެވިދާނެެއވެ  ކޯޓ ގައި  އަމ ރަކަށް

  ދަޢ ވާގެ   ނ ވަތަ   ކ ރިން،  ފެށ މ ގެ   ޝަރީޢަތްތައް

 . ނެރެވިދާނެެއވެ އަމ ރެއް ަވގ ތީ  ޙ ކ މްކ ރ މަށްފަހ ަގިއވެސް،

  ޤާނޫނެއްަގއި   އެހެން  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދަޢ ވާ  ބަޔާންކޮށްފަިއނ ވާހާހިނދަކ ،  އެހެންޮގތަކަށް

  ނެރެދޭންވާނީ،   އަމ ރެއް  ފަރ ވާެގ  ވަގ ތީ  ކޯޓ ން  ކ ރިން

  ބާވަތ ގެ   ފިޔަަވޅ އަޅަންޖެހޭ  އަވަހަށް  މައްސަލަައކީ  ހ ށަހެޅިފައިވާ

 ނެރ މަކީ  އަމ ރެއް  ަވގ ތީ  މަްއސަލައިަގއި  އެ  ނ ވަތަ  މައްސަލަެއއް

  ކަމ ަގއި   ކ ރަންޖެހޭކަމެއް  ކޮންމެހެން  ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި   އިންޞާފ 

 . ވާނަމަެއވެ

  އެނޫންޮގތަކަށް   ކޯޓ ން  އޮތްނަމަވެސް،   އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 އެދި   އަމ ރަކަށް  ވަގ ތީ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކ ،

 ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ގައި  ދިފާޢ   ދަޢ ވާގެ   ހ ށަހެޅޭނީ،  ކޯޓަށް

 .ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ގައެވެ  ލިޔ ން އަންާގ  ޙަވާލ ވިކަން ފޯމާ ދަޢ ވާ

  އަމ ރެއް   ަވގ ތީ  ކޯޓ ން  ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  އަޑ އެހ ންތައް )ރ(  

 ިއރ ޝާދ   ފެށ މާގ ޅޭ   އަޑ އެހ ންތައް  މައްސަލައިގެ   ނެރެދީފިނަމަ،

(  އެކެއް)   1  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  އެ  އަދި.  ދޭންވާނެެއވެ  ކޯޓ ން

  މަްއސަލަިއގެ   ތެރޭގައި  މ އްދަތެއްެގ  ދިގ ނޫން  މަސްދ ވަހަށްވ ރެ

 ކޯޓ ން   ކ ރ މަށް   ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ށްޓަކައިފެށ މަ  އަޑ އެހ ންތައް

 . ދޭންވާނެެއވެ އިރ ޝާދ 
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  ފޯމ   ކަނޑައަޅާފައިވާ   އެކަމަށް  ހ ށަހަޅާނީ  އެދި  އަމ ރަކަށް  ވަގ ތީ )ހ(  .244 ގޮތް   އެދޭނެ   އަމ ރަކަށް   ވަގ ތީ 

 . މެދ ވެރިކޮށެވެ

  ނެރެދިނ މަށް  އަމ ރ   އެ  ފޯމާއެކ ،  ހ ށަހަޅާ  އެދި  އަމ ރަށް  ވަގ ތީ )ށ(  

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ހެކި ބާރ ދޭ ސަބަބ ތަކަށް އެދޭ

  ވަގ ތީ   ހ އްޓ ވ މ ގެ   މ ޢާމަލާތްކ ރ ން  މ ދަލ ން   ނ ވަތަ  ފައިސާއިން )ނ(  

 އެދި  އަމ ރަކަށް   ަވގ ތީ  ފާސްކ ރ މ ެގ  ބަލައި  ނ ވަތަ  އަމ ރަކަށް

.  ހެއްކާއެކ ަގެއވެ   ހ ށަހަޅާ  މެދ ވެރިކޮށް  އެފިޑެވިޓް  ހ ށަހަޅަންވާނީ

 ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  އެދެންވާނީ،  އަމ ރަށް  ަވގ ތީ  ބާވަތ ެގ  އެނޫން

 . ެއކ ަގެއވެ ހެއްކާ ހ ށަހަޅާ މެދ ވެރިކޮށް ޔާންބަ

 ެއދޭނަމަ،  އަމ ރަކަށް  ވަގ ތީ  ޮގތ ގައި  މަްއސަލަެއއްެގ  އަވަސް )ރ(  

  އަމ ރ ގެ   ނެރެދޭންވީ  ކޯޓ ން  ހ ށަހަޅާއިރ ،  ފޯމ   އެދޭ  އަމ ރަށް

.  ހިމަނަންާވނެއެވެ  ލިޔ ެމއް  ބަޔާންކ ރާ  ޮގތް  އެދޭ  އޮންނަން  ޢިބާރާތް

  އަދި .  ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ  ކޯޓަށް  ކޮޕީ،  ސޮފްޓް  ލިޔ މ ގެ   އެ   އަދި

 އެ  ޢަދަދަށް  ބޭނ ންވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  ރައްދ ވާ  އަމ ރ 

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ައސްލ   ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ ފޯމާއި

 

  އަޑ އެހ ންތައް   ޝަރީޢަތ ގެ 
  ބަލައި   މ ދާ   ކ ރިން   ފެށ މ ގެ 

 އެދ ން   އަމ ރަކަށް   ފާސްކ ރ މ ގެ 

 ބަލައި  މ ދާ   ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  ޝަރީޢަތްތައް   ދަޢ ވާއެްއެގ )ހ(  .245

 ނ ވާ   ޚަޞްމަކަށް  ދަޢ ވާެގ  ނ ވަތަ  ބޭނ ންވާނަމަ،  ފާސްކ ރ މަށް

 އެފަދަ  ބޭނ ންވާނަމަ،  ފާސްކ ރ މަށް  ބަލައި  މ ދާ  ފަރާތެއްެގ

 . އެދެވިދާނެއެވެ  ކޯޓ ގައި އަމ ރަކަށް

  ހ ށަހަޅާއިރ ،   އެދި  އަމ ރަކަށް  ބަޔާންކ ރާފަދަ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ހިމެނޭ   މައ ޟޫޢ ަގއި   ދަޢ ވާެގ  މ ދަލަކީ  އެދޭ  ފާސްކ ރ މަށް  ބަލައި

  މ ދަލެއްކަން  ކަމަކާގ ޅޭ  ކ ރިމަތިވެދާނެ  ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއާ  ނ ވަތަ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ހެކި ސާބިތ ކޮށްދޭ
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  ފިޔަަވިއ،   ފަރާތް  ހ ށަހަޅާ  އެދި  ައމ ރަށް  ފަރާތަށާއި  ރައްދ ވާ  އަމ ރ  )ނ(  

  ކޮޕީއެްއ،   އަމ ރ ގެ   އެ  ޚަޞްމ ންނަށް  އެހެން  ހިމެނޭ  ދަޢ ާވަގއި   އެ

 . ފޮނ ވަންވާނެއެވެ  ހެއްކާެއކ   ހ ށަހަޅާފައިވާ ގ ޅޭޮގތ ން ކަމާ

 

  ވަގ ތީ   ދެއްކ މ ގެ   ފައިސާ 
  ޢާންމ    އެދ މާގ ޅޭ   އަމ ރަކަށް 
 އ ސޫލ  

 ދަޢ ވާލިބޭ   ރައްދ ވަނީ  އަމ ރެއް  ވަގ ތީ   ދެްއކ މ ެގ  ފައިސާ )ހ(  .246

  އެދެވޭނީ،   އަމ ރަކަށް  އެފަދަ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ފަރާތަށްނަމަ،

 މ އްދަތ   ދެވިފައިވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ރައްދ ދިނ މަށް  ދަޢ ވާއަށް

 . ހަމަވ މަށްފަހ ގައެވެ

 އެދި  އަމ ރަށް  ިގނަ  އަމ ރަށްވ ރެ  ަވގ ތީ  ެއއް  ދެއްކ މ ެގ  ފައިސާ )ށ(  

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ފަރާތ ން ދަޢ ވާކ ރާ

 އަމ ރާ  އެ   ފަރާތ ން،  ރައްދ ވާ  ައމ ރެއް  ަވގ ތީ  ދެްއކ މ ެގ  ފައިސާ )ނ(  

  ވަގ ތީ   ކަމ ަގިއވާނަމަ،   ބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން  ހެކި  ކިތާބީ  ގ ޅޭޮގތ ން

  3  މަދ ވެެގން  ބޭއްވ މ ެގ  ައޑ އެހ ން  ބާްއވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  އަމ ރާ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓަށް ހެއްކެއް އެ  ކ ރިން ދ ވަސް( ތިނެއް)

  ފަރާތ ން  ރައްދ ވާ  އަމ ރ   ވަގ ތީ  ދަށ ން  ެގ(  ނ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

 ހެކި   ފަރާތ ން  އެދޭ  އަމ ރަށް  އެ  ރައްދ ަގއި،  ހެކީެގ  ކިތާބީ  ހ ށަހަޅާ

 ގ ޅޭޮގތ ން   އަމ ރާ  ަވގ ތީ  ކަމ ގައިވާނަމަ،  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން

 ކ ރިން   ދ ވަސް(  ތިނެއް)  3  މަދ ވެެގން  ބޭއްވ މ ެގ  ައޑ އެހ ން  ބާއްވާ

 . ހ ށަހަޅަންާވނެއެވެ ކޯޓަށް ކެއްހެއް އެ

 ކ ރިން  ކޯޓަށް  ހެއްކަކީ،  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

  ކޯޓަށް   އަލ ން   ހެއްކެއް   އެ  ހެއްކެއްނަމަ  ކިތާބީ  ހ ށަހަޅާފައިވާ

 . ނ ކ ރެއެވެ  ލާޒިމެއް މާއްދާ މި ހ ށަހެޅ ން

  އެކީ   ފައިސާެއއް   އެ  އަމ ރެްއގައި  ަވގ ތީ  ދެއްކ މ ެގ  ފައިސާ )ޅ(  

  ބަހާލައިެގން   މަތިން  ފަހަރ   އެކި  ނ ވަތަ   ދެއްކ މ ެގ  އެއްފަހަރާ
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 . އެންިގދާނެެއވެ ކޯޓަށް ދެއްކ މަށް

 

  އަމ ރެއް   ވަގ ތީ   ދެއްކ މ ގެ   ފައިސާ 
  ރިޢާޔަތްކ ރަންޖެހޭ   ނެރެދިނ މ ގައި 

 ކަންކަން 

 އެ  ނެރެދޭންާވނީ  ކޯޓ ން  އަމ ރެއް  ަވގ ތީ  ދެއްކ މ ެގ  ފައިސާ )ހ(  .247

  ޝަރ ޠެއް   ތެރެއިން  ޝަރ ޠ ތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ގ ޅޭޮގތ ން  ހ ށަހެޅ މާ

 . ފ ރިހަމަވާނަމައެވެ

 ނ ވަތަ   ދިނ މަށް  ބަދަލ   ެގްއލ މ ެގ  ލިބޭ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

  ރައްދ ވާ  އަމ ރ   ވަގ ތީ  ދިނ މަށް  ޚަރަދެއް  އެނޫންވެސް

 ކޯޓ ަގއި   އެފަރާތ ން  ޒިންމާވާނެކަމަށް  ފަރާތ ން

 ؛އެއްބަސްވެފަިއވ ން

 ނ ވަތަ   ބަދަލަކަށް  ެގއްލ މ ެގ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  (2)   

  ރައްދ ވާ  އަމ ރ   ވަގ ތީ  ބަދަލަކަށް  ޚަރަދ ެގ  ދޭންޖެހޭ

  އެ   ކަނޑައަޅައި،  ކަމ ގައި  ޒިންމާވާންޖެހޭނެ   ފަރާތ ން

 ހިސާބ ކ ރ މަށް  ބަދަލ   ޚަރަދ ެގ  ނ ވަތަ  ބަދަލ   ެގއްލ މ ެގ

 ؛ޮއތ ން ޙ ކ ެމއް ކޮށްފަިއވާ އަންަގއި

 މައްޗަށް   ފަރާތްތަކެއްެގ  ިގނަ  އެއަށްވ ރެ   ނ ވަތަ  ފަރާތެއް  ދެ  (3)   

 ޭއެގ  ރައްދ ވަނީ  އަމ ރ   ވަގ ތީ  މައްސަލަތަކ ަގއި،  ދަޢ ވާލިބޭ

  ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ  ެއއް  ނ ވަތަ  ފަރާތަށްނަމަ  ެއއް  ތެރެއިން

 ؛ފ ރިހަމަވ ން ޝަރ ޠ ތައް އަންނަނިވި  ފަރާތްތަކަކަށްނަމަ،

    i.  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަހ ގައި  ހިންގ މަށް  ޝަރީޢަތް  ދަޢ ވާެގ 

 ިގނަ  ކިބައިން  ފަރާތެްއެގ  އެއް  ކޮންމެވެސް

 ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ފައިސާ  ޢަދަދެއްެގ

 ނ ވަތަ  ؛ބ ރަވެވ ން ކޯޓަށް ލިބިދާނެކަމަށް

    ii.  ޭގ ޅިެގން   ދަޢ ވާއާ  ފަރާތްތަކަކީ  ދަޢ ވާލިބ  

  ނ ވަތަ   ފަރާތްތަކަކަށްވ ން  އިންޝ އަރކޮށްފައިވާ 
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  ވިޔަފާރިކ ރާ   އިންޝ އަރެންސް  އެފަރާތްތަކަކީ

 . ކަމ ަގިއވ ން ފަރާތްތައް

  ޙ ކ މ ަގއި   ަމއްސަލަިއެގ  ނަަގއިދޭންވާނީ،  ދަށ ން  އަމ ރެްއެގ  ވަގ ތީ )ށ(  

  އެ   އަޅާބަލާއިރ ،  ޢަދަދާ  ޖ މްލަ  ބެލެވޭ   ނަގައިދެވިދާނެކަމަށް

 . ފަިއސާއެވެ  މިންވަރެއްެގ އެކަށީެގންވާ  ބޮޑ ނ ވާނޭހެން، ޢަދަދަށްވ ރެ

 ފަރާތަށް  ރައްދ ވާ  އަމ ރ   އެ  ފަރާތ ން  އެދޭ  އަމ ރަށް  ވަގ ތީ )ނ(  

  ފައިސާެއއް   އެ  އޮތްނަމަ،  ފައިސާެއއް   އަދާކ ރަންޖެހޭ

  ކ ޑަކ ރ މ ަގއި   ެގއްލ ން  ދަޢ ވާއަށާއި،  ރައްދ   އަޅަިއކެނޑ މަށާިއ،

 އަމ ރ   ވަގ ތީ   އިހ މާލަށް،  ވެފައިވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ

 . ކ ރަންވާނެެއވެރިޢާޔަތް  ކޯޓ ން ނެރެދިނ މ ގައި

 

  އަމ ރެއް   ވަގ ތީ   ދެއްކ މ ގެ   ފައިސާ 
 ބާރ ތައް   ލިބިދޭ   ކޯޓަށް   ނެރޭ 

  މައްޗަށް   ފަރާތ ގެ   ދަޢ ވާލިބޭ  ައމ ރެއް  ަވގ ތީ  ދެްއކ މ ެގ  ފައިސާ )ހ(  .248

 ދަޢ ވާލިބޭ   އެްއޮގތަށް  އަމ ރަކާ  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ނެރެފައިވާނަމަ،

 ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ނ ވަތަ  ދައްކާފައިާވނަމަ،  ފައިސާ  ފަރާތ ން

  އިޚްތިޔާރ ަގއި   އަިމއްލަ  މިންވަރެއް  ފައިސާެގ  ދައްކަންޖެހޭ

  ފައިސާގެ   އަމ ރ ަގިއވާ  ަވގ ތީ  ދެްއކ މ ެގ  ފައިސާ  ދައްކާފަިއވާނަމަ،

 ކޯޓަށް  ބާރ    އެންގ މ ެގ  ެގނައ މަށް  އ ނިއިތ ރ   މިންވަރަށް

 . ލިބިެގންެވއެވެ

 ފައިސާ  ތެރޭގައި،   ބާރ ތަކ ެގ  ލިބޭ  ކޯޓަށް   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ފައިސާ  ނ ވަތަ  ދެްއކ މަށް،  އަލ ން  ބަެއއް   އެއިން  ނ ވަތަ  އެކ ގައި

 ނ ވަތަ   ބާޠިލ ކ ރ މަށް،  ބަދަލ ކ ރ މާއި  އަމ ރ   ަވގ ތީ  ދެއްކ މ ެގ

 ފައިސާ   އެ  ފަރާތ ން  ލިބިފައިވާ  ފައިސާ  ދަށ ން  އަމ ރެއްެގ  އެފަދަ

 ފަރާތަށް  ދެްއކި  ފައިސާ   ބައެްއ،  ފައިސާިއން  އެ  ނ ވަތަ  އެކ ަގއި 

 . ހިމެނެއެވެ އަމ ރ ކ ރ ން ދިނ މަށް އަނބ ރާ
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  އެދިފައިނ ވިނަމަވެސް،   އަމ ރަކަށް  ފަރާތ ން  ޚަޞްެމއްެގ  ދަޢ ވާެގ )ނ(  

  މާއްދާގެ   މި  ަވގ ތ ،  ބާޠިލ ކ ރާ  ބައެއް  ދަޢ ވާއިން  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ

 . ނެރެިވދާނެއެވެ އަމ ރެއް ކޯޓަށް ދަށ ން

 ދަޢ ވާލިބޭ   ެއއްޮގތަށް   އަމ ރަކާ   ކޮށްފައިވާ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ދަޢ ވާގެ   ޢަދަދަކީ  އެ  ޙާލަތ ގައި،  ދައްކާފަިއވާ   ފައިސާ  ފަރާތ ން

  ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ކަމަށް  ޒިންމާވާންޖެހޭ  އެފަރާތ ން  ޙ ކ މ ގައި

  ޢަދަދަށް  ދައްކާފަިއވާ  އިތ ރަށް  ޢަދަދެއްނަމަ،  އިތ ރ   ޢަދަދަށްވ ރެ

  ނަަގިއދިނ މަށް  އިންޓްރެސްޓް  ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  ދެްއކި  ފައިސާ

 . ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ ކޯޓަށް

 

  ޙާލަތ ގައި   ފަސްކ ރެވޭ   ދަޢ ވާ 
 ތަންފީޛ ނ ވ ން   އަމ ރ    ވަގ ތީ 

  ބާވަތެއްގެ   ެއނޫން  ފިޔަަވއި،  އަމ ރެއް  ވަގ ތީ  ހ އްޓ ވ މ ެގ  ކ ރ ންމ ޢާމަލާތް  .249

 ޚަޞްމ ން  ދަޢ ވާެގ  އަދި  ނެރެފައިވާނަމަ،  ކޯޓ ން  އަމ ރެއް  ވަގ ތީ

  ޮގތަކ ން   އެނޫން  ފިޔަވަިއ،  ފަސްކ ރ ން  ފަސްކ ރާ  ދަޢ ވާ  އެއްބަސްެވެގން

  އަމ ރ    ަވގ ތީ  ވެސް،ނަމަ  ފަސްކ ރެވ ނ   ދަޢ ވާ  ފަސްކ ރެވިފަިއވާނަމަ،  ދަޢ ވާ

  ދަޢ ވާ  ހިނދަކ ،  ކަނޑަނާޅާހާ  ކޯޓ ން  ކަމ ަގއި   ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ

 . ނެތިެގންދާނެއެވެ ބާރ  ތަންފީޛީ އަމ ރ ގެ   ވަގ ތީ  ފަސްކ ރ މާއެކ 

 

  ޙާލަތ ގައި   ބާޠިލ ކ ރާ   ދަޢ ވާ 
 ތަންފީޛ ނ ވ ން   އަމ ރ    ވަގ ތީ 

  ކޯޓ ން   ދައްކާފައިނ ވާތީ   ފީ  ދަްއކަންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  .250

 ކޯޓ ން   ގ ޅިެގން  ދަޢ ާވއާ  އެ  ޙާލަތ ަގއި،  ބާޠިލ ކ ރާ  ދަޢ ވާއެއް

 ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ށ)  މާއްދާެގ  މި  ނެރެފަިއވާނަަމ،  އަމ ރެއް  ވަގ ތީ

 ފެށިެގން  ދ ވަހ ން  ބާޠިލ ކ ރާ  ކޯޓ ން  ދަޢ ވާ  ފިޔަވަިއ،  ޙާލަތ ގައި

  ައމ ރެްއގެ   ވަގ ތީ  އެ  ތާރީޚ ގައި  ހަމަވާ  ދ ވަސް(  ސާދަ)  14

 .ނެތިެގންދާނެއެވެ  ބާރ  ތަންފީޛީ

  ކ ރިން،   ހަމަވ މ ެގ  މ އްދަތ   ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  
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  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ،   ދަޢ ވާ  ކޯޓަށް  އަލ ން  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ

  ައމ ރާގ ޅޭ   ވަގ ތީ  ހިނދަކ ،  ކަނޑަނާޅާހާ  ކޯޓ ން  ޮގތަކަށް  އެނޫން

 ބާރ    ތަންފީޛީ   އަމ ރ ެގ  ވަގ ތީ  ހަމައަށް   ބޭއްވ މާ  އަޑ އެހ ން

 . ދެމިއޮންނާނެއެވެ

 

  ޚަރަދ ތަކަށް   ޝަރީޢަތ ގެ 
 ނެގ ން   ސެކިއ ރިޓީއެއް 

  ކިބައިން   ފަރާތ ގެ   ދަޢ ވާކ ރާ  ޚަރަދ ތަކަށް   ޝަރީޢަތ ެގ )ހ(  .251

  ނެރެދިނ މަށް   އަމ ރެއް  ކ ރާ  އަންަގއި  ބެހެއްޓ މަށް  ސެކިއ ރިޓީއެއް

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާލިބޭ އެދި

  އަންގާ   ބެހެއްޓ މަށް  ސެކިއ ރިޓީއެއް  ޚަރަދ ތަކަށް  ޝަރީޢަތ ެގ )ށ(  

  ބާރ ދޭ   ހ ށަހެޅ މަކަށް  އެ  ހ ށަހެޅ މާއެކ ،  ހ ށަހަޅާ  އެދި  އަމ ރަކަށް

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ހެކި

  ދަޢ ވާކ ރާ   ބެހެއްޓ މަށް  ސެކިއ ރިޓީއެއް   ޚަރަދ ތަކަށް  ޝަރީޢަތ ެގ )ނ(  

  ޢަދަދާއި،  ސެކިއ ރިޓީެގ  ައމ ރ ގައި،  ކ ރާ  މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ

 . ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ަވގ ތ  ޮގތާއި ދައްކާނެ ސެކިއ ރިޓީ

 ދަޢ ވާލިބޭ  ބެހެއްޓ މަށް  ސެކިއ ރިޓީއެއް  ޚަރަދ ތަކަށް  ޝަރީޢަތ ެގ )ރ(  

 ކަންކަމަށް  ވަށަިއެގންވާ  މައްސަލަިއެގ  އެންޭގނީ،  މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ

 ކޯޓަށް   ޮގތެއްކަމ ަގއި   ޢަދ ލ ވެރި  ކ ރ މަކީ  އަމ ރެއް  އެފަދަ  ބަލާއިރ 

  ޝަރ ޠ ތަކ ގެ   ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ބ)  މާއްދާގެ   މި  އަދި  ބ ރަވެވޭނަމަ،

 އެފަދަ  ނ ވަތަ  ޙާލަތ ަގއި  ފ ރިހަމަވާ  ޝަރ ޠެއް  ތެރެއިން

  ކޯޓަށް   ޤާނޫނަކ ން  އެހެން  ނެގ މަށް   ސެކިއ ރިޓީއެއް 

 . ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާނަމައެވެ

  ދަޢ ވާކ ރާ   ބެހެއްޓ މަށް  ސެކިއ ރިޓީއެއް   ޚަރަދ ތަކަށް  ޝަރީޢަތ ެގ )ބ(  

 ޝަރ ޠ ތައް   އަންނަނިވި  އެންޭގނީ  މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ

 . ފ ރިހަމަވާނަމައެވެ
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 ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދިރިއ ޅެނީ  ޢާންމ ކޮށް  ފަރާތް  ދަޢ ވާކ ރާ  (1)   

 ؛ބޭރ ަގިއކަމަށްވ ން

 ދަޢ ވާލިބޭ  ޝަޚްޞަކަށްވެފައި،  ޤާނޫނީ  ފަރާތަކީ  ދަޢ ވާކ ރާ  (2)   

 ދެއްކ ަމށް   ޚަރަދ ތައް  ކ ރަންޖެހ ނ    ފަރާތ ން

 ޤާނޫނީ  އެ  ފައިސާ  ޚަރަދ ެގ  އެ  އަމ ރ ކޮށްފިނަމަ،

  ސަބަބ ތަކެއް   ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ކަމ ގައި  ނ ދެއްކޭނެ  ޝަޚްޞަށް

 ؛ހ ރ ން

 ދަޢ ވާެގ  އެ  ފެށ މަށްފަހ ،  އަޑ އެހ ންތައް  ދަޢ ވާެގ  (3)   

 ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ   ބޭނ މ ގައި،   ބަރީޢަވ މ ެގ  ނަތީޖާއިން

 ؛ބަދަލ ކޮށްފައިވ ން ެއޑްރެސް އެފަރާތ ެގ

  އެޑްރެސް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  ފޯމ ގައި  ދަޢ ވާ  (4)   

 އެޑްރެހެއް  ނޫން  ރަނަގޅ   ނ ވަތަ   ނެތ ން،  ބަޔާންކޮށްފައި

 ؛އޮތ ން  ބަޔާންކޮށްފައި

  ފަރާތެްއެގ  ތިންވަނަ  ދަޢ ާވކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  (5)   

  ކ ރަންޖެހ ނ    ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ކަމ ަގިއވެފައި،  ފައިދާއަށް

  ަމއްޗަށް   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  ދެއްކ މަށް  ޚަރަދ ތައް

  އެފަރާތަށް  ފައިސާ  ޚަރަދ ެގ  އެ  އަމ ރ ކޮށްފިނަމަ،

 ؛ހ ރ ން ސަބަބ ތަކެއް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ކަމ ަގއި ނ ދެއްކޭނެ

 އަޅާފައިވާ  އެފަރާތ ން  މ ދަލާމެދ   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  (6)   

 ޚަރަދ ތައް   ކ ރަންޖެހ ނ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ފިޔަވަޅ ތަކަކީ،

 އަމ ރެއް  ކ ރާ  މައްޗަށް  އެފަރާތ ެގ  ދެއްކ މަށް

 . ފިޔަވަޅ ތަކަކަށްވ ން ދަތިވާފަދަ ތަންފީޛ ކ ރ މަށް
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 ބާބ    ތޭވީސްވަނަ 
 ގެނައ ން   އަނބ ރާ   ދަޢ ވާ 

 

  ެއފަރާތ ން  ހިނދެއްަގއި،  ވެއްޖެންބޭނ    ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  .252 ޙައްޤ    ގެނައ މ ގެ   އަނބ ރާ   ދަޢ ވާ 

 ައނބ ރާ  ބައެއް  ދަޢ ާވއިން  އެ  ނ ވަތަ  އެކ ަގއި  ދަޢ ވާ  ކޮށްފައިވާ

 . ެގނެވިދާނެެއވެ

 ޙާލަތްތަކ ަގއި   އަންނަނިވި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ކޯޓ ގެ   ެގނައ މަށްޓަކައި   އަނބ ރާ  ބަެއއް  ދަޢ ވާެގ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ

 . ހޯދަންވާނެއެވެ ހ އްދައެއް

 ؛ނެރެފައިވ ން ައމ ރެއް ަވގ ތީ ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއާ އެ  (1)   

  ކަމަކަށް  ަވކި  ޚަޞްމަކ   ދަޢ ާވެގ  ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއާ  އެ  (2)   

 ؛ެއއްބަސްވެފަިއވ ން ކޯޓ ަގއި

 އޮތް   ކ ރިއަށް  ތާރީޚ ެގ  ބޭނ ންވާ  ެގންނަން  އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ  (3)   

 މައްސަލަިއެގ  މ އްދަތ ގައި  މަސްދ ވަހ ގެ (  އެކެއް)  1

 . ކަނޑައަޅާފަިއވ ން ބޭްއވ މަށް އަޑ އެހ މެއް ޝަރީޢަތ ެގ

  އެްއވެސް   އެހާތަނަށް  ފަރާތަށް  ދަޢ ާވކ ރާ  ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއާ )ނ(  

  ެގނެވޭނީ،   އަނބ ރާ  ދަޢ ވާެއއް  އެ  ލިބިފައިވާނަމަ،  ފައިސާެއއް

 ލިޔ މ ން  ރ ހ ން   ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ެގނައ މަށް  އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ

 . ހ އްދަދީފިނަމައެވެ ެއކަމަށް ކޯޓ ން ނ ވަތަ ލިބިއްޖެނަމަ،

  ދަޢ ވާތަކ ަގއި،   ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް  ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ   ެއއް  ދަޢ ވާލިބޭ )ރ(  

  އޭގެ   ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  ކޮށްފަިއވާ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކެއްެގ  އެންމެހައި  އެ

  އެކ ަގއި   ދަޢ ވާ   ކޮށްފަިއވާ  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކ ގެ   ބަެއއް  ތެރެއިން

 އަނބ ރާ   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ބަެއއް،   ދަޢ ާވެގ  ނ ވަތަ

 . ވިދާނެެއވެެގނެ



 

 

 

 

 

 

 202 

  ދަޢ ާވތަކ ަގއި،   ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް  ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ  ެއއް  ދަޢ ވާކ ރާ )ބ(  

 ދަޢ ވާ   ެގނެވޭނީ،   އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ  ފަރާތަކަށް  ެއްއވެސް  ދަޢ ވާކ ރާ

  ދަޢ ވާކ ރާ   ދެންތިބި  ފިޔަވައި   ޭއނާ  ެގނައ މާމެދ   އަނބ ރާ

  އެކަމަށް   ކޯޓ ން  ނ ވަތަ  ލިބިއްޖެނަމަ،  ލިޔ މ ން  ރ ހ ން  ފަރާތްތަކ ެގ

 . ދީފިނަމައެވެ ހ އްދަ

 

  ގެނައ މ ގެ   އަނބ ރާ   ދަޢ ވާ 
 އިޖ ރާއަތ  

  ބައެއް   ދަޢ ވާއިން   ނ ވަތަ  އެކ ގައި  ދަޢ ވާެއއް   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  .253

 ކޯޓަށް   ެގނައ މަށް   އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ  އެދޭނަމަ،   ެގނައ މަށް  އަނބ ރާ

  އެ   ޚަޞްމ ންނަށް  އެހެން  ދަޢ ވާެގ  އަދި.  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

 . ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ ކޯޓ ން  ކޮޕީއެއް ހ ށަހެޅ މ ެގ

  ރ ހ ން  ޚަޞްެމއްގެ   ދަޢ ވާެގ  ެގނައ މަށްޓަކައި،  އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ )ށ(  

  މި   ލިޔ ން  ލިބިފައިވާކަމ ެގ  ރ ހ ން  އެ  ޙާލަތ ގައި،  ހޯދަންޖެހޭ

  ދަޢ ވާކ ރާ   ހ ށަހެޅ މަކާއެކ   ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ފަރާތ ން

  ދަޢ ވާތަކ ަގއި،   ހިމެނޭ  ފަރާތްތައް  ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ   ެއއް  ދަޢ ވާލިބޭ )ނ(  

 ކޮން  ތެރެިއން  އޭެގ  ެގންނަނީ  އަނބ ރާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ

 ެގ(  ހ)   މާއްދާެގ  މި  ދަޢ ވާއެްއކަން،  ކޮށްފައިވާ  ދެކޮޅަށް  ފަރާތަކާ

 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ  ހ ށަހެޅ މ ގައި ހ ށަހަޅާ ދަށ ން

 

 

  ހ ށަހެޅި   ގެންނަން   އަނބ ރާ   ދަޢ ވާ 
 އެދ ން   ބާޠިލ ކ ރަން   ހ ށަހެޅ ން 

  ދަޢ ވާކ ރާ   ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  253  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .254

  ޙާލަތ ަގިއ،   ހ ށަހަޅާ  ެގނައ މަށް  އަނބ ރާ   ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން

 އެދި   ބާޠިލ ކޮށްދިނ މަށް   ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެފަރާތ ން

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ފަރާތަށް ދަޢ ވާލިބޭ



 

 

 

 

 

 

 203 

  ެގނައ މ ގެ   އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ދަޢ ވާ  އެދޭނަމަ،  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ބާޠިލ ކ ރ މަށް  ހ ށަހެޅ މެއް

(  ައށާވީސް)  28  ލިބޭތާ  އެފަރާތަށް  ލިޔ ން   ެގންނަކަމ ެގ  އަނބ ރާ

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ ހ ށަހެޅ ން  އެ ތެރޭަގއި ދ ވަހ ެގ

 

  ގެނައ މަށް   އަނބ ރާ   ދަޢ ވާ 
  ކޯޓ ގެ   ހ ށަހެޅ ން   ހ ށަހަޅާ 
 ތަންފީޛ ވ ން   ނ ލައި   ހ އްދައަކާ 

 ވަނަ   253  ޤާނޫނ ެގ  މި  ލިޔ ން  ެގންނަކަމ ގެ   އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ )ހ(  .255

 ދަޢ ވާ  ތާރީޚ ގައި  ލިބޭ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ

 . ބެލެޭވނެއެވެ ެގނަީއކަމ ަގއި އަނބ ރާ

  ނިމ ނީ   މ ޅިން  މައްސަލަ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

  ަގއި (  ށ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  254  ޤާނޫނ ެގ  މި  ބެލެވޭނީ  ކަމ ގައި

 . ތާރީޚ ަގެއވެ ހަމަވާ މ އްދަތ  ބަޔާންކ ރާ

 ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ   ެގނައިނަމަވެސް،  އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި )ނ(  

 ކޯޓ ން  މައްސަލައަށް  ޚަރަދާގ ޅޭ  ކ ރަންޖެހ ނ   ޚަޞްމ ން  ސަބަބ ން

  މާއްދާއެއް   ެއއްެވސް  ބާބ ަގިއވާ  މި  ކަނޑަައޅައިދިނ މަކަށް   ޮގތެއް

 . ހ ރަހެއްނާޅައެވެ

 

  ސަބަބ ން   ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ 
 ޒިންމާވ ން   ޚަރަދަށް   ކ ރަންޖެހ ނ  

  ކޮށްފަިއވާ   އޭނާ  ެގނެސްފިނަމަ،  އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  .256

 އެ  ނ ވަތަ  އެހާތަނަށް  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ   ސަބަބ ން  ދަޢ ވާެގ

 ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ޚަރަދ ތަކަށް  ކ ރަންޖެހ ނ   ކ ރިން  ތާރީޚ ެގ

 . ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ

  ބަެއއް   ދަޢ ވާގެ   އެދެނީ  ެގންނަން  އަނބ ރާ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ށ(  

  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ކަމ ަގިއވާނަމަ،

  ގ ޅިެގން   ބަޔަކާ  ެގންނަ  އަނބ ރާ  ހަމައެކަނި  ޒިންމާވާންޖެހޭނީ

 އެހެން  ކޯޓ ން   ޙާލަތ ަގއި،  އެ  އަދި.  ޚަރަދ ތަކަށެވެ  ހިނާގފައިވާ
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  ދަްއކަންޖެހޭ   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ   ހިނދަކ ،  ހާޅާނާކަނޑަ  ޮގތަކަށް

  ޮގތެއް   ބަލައި   އެކ ަގއި  ދަޢ ވާ  މ ޅި  ވަޒަންކ ރާނީ،  ބަލައި  ޚަރަދ ތައް

 . ކަނޑައެޅ މަށްފަހ ަގެއވެ

  މައްސަލަތަކ ގެ   ކ ރިއަށްެގންދާ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި )ނ(  

 . ނ ހިނާގނެެއވެ މާއްދާެއއް މި މައްޗަކަށް

 

  ގެނައ މަށްފަހ    އަނބ ރާ   ދަޢ ވާ 
 ހ ށަހެޅ ން   މައްސަލަ   އަލ ން 

  އަންނަނިވި   ހިނދަކ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި  .257

  ލިބ ނ    ދަޢ ވާ  އެ  އަލ ން  ެގނައ މަށްފަހ   އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ،

  ހ އްދަ   ކޯޓ ގެ   އެކަމަށްޓަކައި   ކ ރާނަމަ،  ދަޢ ާވއެއް   މަްއޗަށް  ފަރާތ ެގ

 . ހޯދަންވާނެއެވެ

ދަޢ ވާއަށް   )ހ(   ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ެގނަީއ  އަނބ ރާ  ދަޢ ވާ 

 ؛ޖަވާބ ދާރީވ މަށް ފަހ ަގއި ކަމަށްވ ން

  ބިނާވެފަިއވާ  އެމައްޗަށް  ދަޢ ވާ  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން  އަލ ން )ށ(  

 ާވޤިޢާތައް  ބިނާވެފަިއވާ  ދަޢ ވާ  ެގނައި  އަނބ ރާ  ވާޤިޢާތަކާއި

  އެްއޮގތް   ދާދި  ވާޤިޢާތަކަކީ  ދަޢ ވާެގ  ދެ  ނ ވަތަ  އެްއޮގތްވ ން 

 . ވާޤިޢާތަކަކަށްވ ން

 

  ގެންނަ   އަނބ ރާ   ބައެއް   ދަޢ ވާގެ 
  މައްސަލަ   ޚަރަދ ގެ   ޙާލަތ ގައި 

 މަޑ ޖައްސާލ ން 

 ސަބަބ ން  ެގނައ މ ެގ  އަނބ ރާ  ބައެއް  ދަޢ ވާެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ )ހ(  .258

 ޒިންާމވާންޖެހޭ  އެފަރާތ ން  ދަށ ން  މާްއދާެގ  ވަނަ  256  ޤާނޫނ ެގ  މި

 ކޯޓ ން  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  ދެއްކ މަށް  ޚަރަދ   އެ  ޙާލަތ ގައި،

 މިންވަރާ   ޚަރަދ ެގ  އެ  ނ ވަތަ  ފެށިެގން،  ތާރީޚ ން  އަންާގފަިއވާ

 14  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  އެއްބަސްވި  ޚަޞްމ ން   ދަޢ ާވެގ  ގ ޅޭޮގތ ން

  ޚަރަދ   އެ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާކ ރާ  ތެރޭަގއި،   ދ ވަހ ެގ(  ސާދަ)

 ޚަރަދ   ދައްކަންޖެހިފައިވާ   އެފަރާތ ން  ދައްކާފައިނ ވާނަމަ،
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  ނިންމާފައިވާ   ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށް  ދަޢ ާވއިން  އެ   ދައްކަންދެން

 . މަޑ ޖަްއސާލެވިދާނެއެވެ ނ ެގންޮގސް ކ ރިއަށް  މައްސަލަ ބައިތަކާގ ޅޭ

 ކ ރިއަށްެގންދިޔ ން   މައްސަލަ  ދަށ ން  ގެ (  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 .ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ފަރާތ ން ދަޢ ވާލިބޭ މަޑ ޖައްސާލ މަށް

  ގ ޅިެގން   ހ ށަހެޅ މަކާ  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 . ނިންމިދާނެއެވެ ޮގތެއް ެއކަމާމެދ  ކޯޓަށް ނ ލައި އަޑ އެހ މަކާ

 

 ބާބ    ސައ ވީސްވަނަ 
 ޙ ކ މް 

 

  ނިމ މާއެކ ،   އަޑ އެހ ންތައް  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލައެްއެގ  މަދަނީ )ހ(  .259 ޙ ކ މްކ ރ ން 

 ޙ ކ މް  ަމއްސަލަިއގެ   އެ  އަވަހަކަށް   އެންމެ   ވީ   ނ ވަތަ  ވަގ ތ ން

 . ކ ރަންވާނެެއވެ

 ޙ ކ މް  ަވގ ތ ން   ނިމ މާއެކ   އަޑ އެހ ންތައް  މައްސަލަެއއްެގ )ށ(  

  ފަހ   އެންމެ  ޝަރީޢަތ ެގ  ތާރީޚެއް،  ކ ރާނެ  ޙ ކ މް  ނ ކ ރާނަމަ،

 ޝަރީޢަތ ެގ  ނ ވަތަ.  އަންަގންވާނެެއވެ  ޚަޞްމ ންނަށް  އަޑ އެހ މ ގައި

 ނެތްނަމަ،  ކަނޑައެޅެން  ތާރީޚެއް  ޙ ކ މްކ ރާނެ  އަޑ އެހ މ ަގއި  ފަހ 

  ތެރޭަގިއ،   ދ ވަހ ެގ(  ތިނެއް)  3  ބާއްވާތާ  އަޑ އެހ ން  އެ

 ޚަޞްމ ންނަށް   ކަނޑައަޅަިއ،  ތާރީޚެއް  ޙ ކ މްކ ރާނެ  މައްސަލަިއެގ

 . އަންަގންވާނެެއވެ

 ފަހ   ޝަރީޢަތ ެގ  ތާރީޚަކީ،  ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން  ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 ދ ވަހ ގެ (  ތިރީސް)  30  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ބާއްވާ  އަޑ އެހ ން

 . ެވެގންނ ވާނެެއވެ  ކަމ ގައި  ތާރީޚެއް ފަހ ެގ މ އްދަތަށްވ ރެ
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  ޮގތަކަށް   އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .260 އިއްވ ން   ޙ ކ މް 

  މައްސަލައެްއަގއި   ކޮންމެ  މަދަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާހިނދަކ ، 

 ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ގައި  މި   ޙ ކ މްކ ރަންވާނީ،  ކޯޓ ން

  ހ ށަހެޅިފައިވާ   ހިންގ މަށްފަހ ،  ޝަރީޢަތެއް  ފ ރިހަމަ  މައްސަލަިއެގ

 ރިޢާޔަތްކ ރ ަމށްފަހ ،  ހެއްކަށް  ހ ށަހެޅ ނ   ދިފާޢަށާއި،  ދަޢ ވާއަށާއި 

 . ައޑ އެހ މެްއަގެއވެ ޝަރީޢަތ ެގ ހ ޅ ވާލެވިފައިވާ

 ލިޔެ  ޙ ކ މަކީ   އިްއވާ  ފަނޑިޔާރ   މަޖިލީހ ގައި  ޙ ކ މްކ ރ މ ެގ )ށ(  

  ިއއްވ ން   އެކ ގައި  ޙ ކ މް  މ ޅި  ޙ ކ ެމއްނަމަ،  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ

 މ ޅި   އިްއވ މަށްފަހ ،  ޙ ކ މް  އެ  އެހެންނަމަވެސް،.  ނޫނެވެ  ލާޒިމެއް

 . ދޭންވާނެއެވެ ޚަޞްމ ންނަށް ަވގ ތ ން އަސްލ ، ޙ ކ މ ެގ

 

  ފ ރިހަމަވާންޖެހޭ   ޙ ކ މެއްގައި 
 ކަންކަން   މައިގަނޑ  

  ޙ ކ މ ަގއި   ކ ރާ  ކަނޑައަޅައި  ޮގތެއް  މައްސަލައަކާމެދ   މަދަނީ )ހ(  .261

 . ފ ރިހަމަާވންވާނެެއވެ ކަންކަން އަންނަނިވި

 މަޤާމ   އަދި  ސޮއި  ނަމާއި  ފަނޑިޔާރ ގެ   ިއއްވި  ޙ ކ މް  އެ  (1)   

 ؛އޮތ ން  ބަޔާންކޮށްފައި

 ؛އޮތ ން ބަޔާންކޮށްފައި ތާރީޚ  ޙ ކ މްކ ރި  (2)   

 ؛އޮތ ން  ޖަހާފައި ސިއްކަ ކޯޓ ެގ  (3)   

  ތާރީޚ    ޙ ކ މްކ ރި  ތާރީޚަކީ  ތަންފީޛ ކ ރެވޭ  ޙ ކ މް  (4)   

  ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ   ޙ ކ މް  އެފަދައިން  ކަމ ގައިނ ވާނަމަ،

 ؛އޮތ ން ހިމަނާފައި ތާރީޚެއް

  ބަޔާންކޮށްފައި  ސަބަބ ތައް  ރ ޖޫޢަވި  ފަނޑިޔާރ   ޙ ކ މަށް  (5)   

 .އޮތ ން

 ބަޔާންކ ރާ   ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ(  5)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ހިނިގ  ކަމެއް   ަވކި  ދަޢ ވާަގއި  ހިމަނާއިރ ،  ޙ ކ މ ގައި  ތަފްޞީލ ތައް
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  ވަކިވަކި   އެކަންކަާމގ ޅޭ  އަދި  އ ފައްދާފަިއވާނަމަ،  ސ ވާލ   ޮގތާމެދ 

  ޮގތެއް   ކަމަކަށް   ކޮންމެ  އެއިން  އ ފައްދާފަިއާވނަމަ،  ސ ވާލ   ޤާނޫނީ

 .އޮންނަންވާނެެއވެ  އިކަނޑައަޅާފަ 

 

  ކަނޑައަޅައި   ދެއްކ މަށް   ފައިސާ 
 ޙ ކ މް   ކ ރާ 

  އެ   ކަނޑައަޅާނަމަ،  ދެްއކ މަށް  ފައިސާ  ޙ ކ ެމއްަގއި،  ކ ރާ  ކޯޓ ން )ހ(  .262

 . އޮންނަންވާނެެއވެ ބަޔާންކޮށްފައި ކަންކަން އަންނަނިވި  ޙ ކ މ ގައި

 ؛ޢަދަދ  ފައިސާެގ ޖ މްލަ ދައްކަންޖެހޭ  (1)   

 ؛ފަރާތް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  (2)   

 ؛ފަރާތް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ  (3)   

 ؛ތާރީޚ  ފަށަންޖެހޭ ދައްކަން ފައިސާ  (4)   

 . ތާރީޚ  ނިންމަންޖެހޭ ޚަލާޞްކޮށް ދައްކާ ފައިސާ  (5)   

  ޙ ކ ެމއްަގިއ،   ކ ރާ  ކަނޑައަޅައި  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ )ށ(  

  ދެއްކ މަށް   ފައިސާ  ބަހާލައިެގން  އިންސްޓޯލްމަންޓަށް

  ކަންކަމ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ހ)  މާްއދާެގ  މި  ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާނަމަ،

  ބަޔާންކޮށްފައި   ކަންކަން  އަންނަނިވި  ޙ ކ މ ަގއި  އެ  އިތ ރ ން،

 . އޮންނަންވާނެެއވެ

 ؛ޢަދަދ  ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމަންޓެއްަގއި  ކޮންމެ  (1)   

 .ތާރީޚ  ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް ކޮންމެ  (2)   

ދަޢ ވާެއްއ   )ނ(   އިތ ރ   ނ ވަތަ  ދަޢ ވާއެއް  ރައްދ   ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއަކާ 

ޙ ކ ްމ  ދަޢ ވާެގ  އެ  ޙާލަތެްއަގިއ،  ދީފަިއވާ  ކޯޓ ން  ހ އްދަ  ކ ރ މ ެގ 

ލިބެންޖެހޭ   ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތަށާއި  ދަޢ ާވކ ރާ  ކ ރ މ ަގިއ، 

ދެފަރާތ ން ފައިސާ   އަދި  ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ.  ޙ ކ މ ަގއި 

ޢަދަދ    ދައްކަންޖެހޭ  ބާކީ  އަޅައިކެނޑ މަށްފަހ   ޢަދަދ   ދައްކަންޖެހޭ 

 ސާފ ކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 



 

 

 

 

 

 

 208 

  ހިނގާ   ބާރ    ތަންފީޛީ   ޙ ކ މ ގެ 
 ވަގ ތ  

 ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާހިނދަކ ،   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން )ހ(  .263

 ހިނދަކ ،   ކަނޑަނާޅާހާ  ޮގތަކަށް  ެއނޫން  ކޯޓ ން  ޙ ކ މްކ ރި  ނ ވަތަ

 ހިނަގން  ތާރީޚ ަގއި  ކ ރި   ޙ ކ މް  އެ   ބާރ ،  ތަންފީޛީ   ޙ ކ މ ެގ

 ހިނާގނެކަމަށް  ބާރ   ތަންފީޛީ  ޙ ކ މ ެގ  އެ  ޙ ކ މ ގައި.  ފަށާނެއެވެ

 ތަންފީޛީ  ޙ ކ މ ެގ  އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ތާރީޚެއް  އެހެން  ނީބަޔާންކ ރަ

 . ފެށިެގންނެވެ ތާރީޚަކ ން އެ ފަށާނީ، ހިނަގން ބާރ 

 ޙ ކ މަކީ   އަދި  ކޯޓެއްނަމަ،   މަރ ޙަލާެގ  ފ ރަތަމަ  ކޯޓަކީ  ކ ރި  ޙ ކ މް )ށ(  

  އަމ ރެއް   ނ ވަތަ  ނިންމ މެއް  ނ ވަތަ  ޙ ކ މެއް  ފަރ ާވެގ  ވަގ ތީ

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ހ)  މާްއދާެގ  މި  ކަމ ގައިނ ވާނަމަ،

  އަމ ރ ގެ   ނ ވަތަ  ނިންމ މ ެގ  ނ ވަތަ  ޙ ކ މ ެގ  އެ  ޮގތ ެގމަތިން

  ފަރާތ ން  އަރަނިވެރިޔާގެ   ފަށާނީ  ހިނަގން   ބާރ   ތަންފީޛީ

 . ޙާލަތ ަގެއވެ ބަހައްޓާ އެއްސެކިއ ރިޓީ  އެކަށީެގންވާ

  ޙާލަތ ަގިއ،   ބަހައްޓާފައިނ ވާ  ސެކިއ ރިޓީެއއް  ފަރާތ ން  އަރަނިވެރިޔާެގ )ނ(  

  ސެކިއ ރިޓީެއއް   އެކަށީެގންވާ  ފަރާތ ން  ދަރަނިވެރިޔާގެ 

 . ފަސްކ ރެވިެގންދާނެއެވެ ބާރ  ތަންފީޛީ ޙ ކ މ ެގ ބަހައްޓާފައިވާނަމަ،

  ފަރާތަށްވެސް   ދެ  މި  އަރަނިވެރިޔާއާިއ،  ނ ވަތަ  ދަރަނިވެރިޔާ )ރ(  

 ފ ރަތަމަ   ޙާލަތެއްގައި،  ނެތް  ހ ށަހެޅެން  ސެކިއ ރިޓީއެއް  އެކަށީެގންވާ

 ބަޔާންކ ރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި  ނިންމ ން  ކޯޓ ެގ  މަރ ޙަލާެގ

 . ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެެއވެ ޮގތ ެގމަތިން

 

  ތަންފީޛ ކޮށް   އަމ ރ    ނ ވަތަ   ޙ ކ މް 
 ތާރީޚ    ނިންމަންޖެހޭ 

 ދެްއކ މަށް  ޢަދަދެއް  ފައިސާެގ  ފިޔަވަިއ،  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި )ހ(  .264

 ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ކ ރާ  ޙ ކ މެއް  އެ  ޙ ކ ެމއް،  ކޮށްފަިއވާ  ކޯޓ ން

 .ނިންމަންވާނެއެވެ  ތަންފީޛ ކޮށް ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ( ސާދަ) 14

 ވަކި   ނިންމަންޖެހޭ  ތަންފީޛ ކޮށް  އަމ ރ   ނ ވަތަ  ޙ ކ މް  (1)   
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  ކަނޑައަޅާފައިވ ން   އަމ ރ ަގއި  ނ ވަތަ  ޙ ކ މ ަގއި  އެ  ތާރީޚެއް

  ފައިސާ  ބަހާލައިެގން  އިންސްޓޯލްމަންޓ ތަކަކަށް )

 ނ ވަތަ ؛ (ހިމެނޭޮގތ ން އެކަން ދައްކަންޖެހޭނަމަ

 ވަކި   ނިންމަންޖެހޭ  ތަންފީޛ ކޮށް  އަމ ރ   ނ ވަތަ  ޙ ކ މް  (2)   

 ނ ވަތަ  ؛ކަނޑައަޅާފަިއވ ން  ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ތާރީޚެއް

 . ފަސްކޮށްފައިވ ން ކޯޓ ން ތަންފީޛ ކ ރ ން ޙ ކ މް  (3)   

 ތާރީޚ ގެ   ލާޒިމ ވާ  ނިންމަން  ތަންފީޛ ކޮށް  ޙ ކ މް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ކޯޓ ން  ނަގައިދިނ މަށް  ޚަރަދ   ޝަރީޢަތ ެގ  ތެރޭގައި

 ނިންމ މ ެގ  ނިންމި   ނަގައިދިނ މަށް  ޚަރަދ   އެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ،

 . ހިނާގނެއެވެ ތާރީޚ  އެ މައްޗަށްެވސް

 

  ނިންމާ   ކަމަކާމެދ    ކޮންމެ 
 ބަޔާންކ ރ ން   ނިންމ ން 

  މައްސަލައިގެ   ހިމެނޭނަމަ،  ކަންކަން  ިގނަ  ކަމަކަށްވ ރެ  ެއއް  ދަޢ ވާއެްއަގއި،  .265

  ކަނޑައަޅާފައި   ޮގތެއް  ކަމަކަށް  ކޮންމެ  އެއިން   ކ ރ މ ގައި،  ޙ ކ މް

  ވާސިލ ވި   ފަނޑިޔާރ   ނިންމ މަކަށް  ކޮންމެ  އެިއން  އަދި،.  އޮންނަންވާނެެއވެ

  ެއއް   ޙާލެއްަގއި،  ސްއެްއވެ  އަދި.  އޮންނަންވާނެެއވެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ސަބަބ 

  އެންމެ   ދަޢ ވާެއއްެގ  އެ  ދަޢ ވާއެއްަގއި،  ހިމެނޭ  ކަންކަން  ިގނަ  ކަމަކަށްވ ރެ

 . ނިންމައިެގންނ ވާނެއެވެ ނިންމ މެއް ކޯޓ ން ބިނާކޮށް ނ ކ ތާއަކަށް

 

  ނ ވަތަ   ލިޔ މ ގެ   ޙ ކ މ ގައިވާ 
   ކ ށް   މަޢ ލޫމާތ ގެ 

 އިޖ ރާއަތ    އިޞްލާޙ ކ ރ މ ގެ 

 މަޢ ލޫމާތ ގެ   ނ ވަތަ  ކ ށެއް  ލިޔ މ ެގ  ޙ ކ މެްއަގއި   ކޮށްފައިވާ  ކޯޓ ން )ހ(  .266

  އިސްނަަގިއެގން   އަމިއްލައަށް  ކޯޓ ން  ެއކ ލެިވެގންވާނަމަ،  ކ ށެއް

 ޙ ކ މް  މައްސަލައިގެ   ހ ށަހެޅ މ ން،  ެއދި  އެކަމަށް  ޚަޞްމަކ   ނ ވަތަ

  ޙ ކ މް  އެ   ތެރޭަގއި،  ދ ވަހ ެގ(  ހަތެއް)  7  ކ ރާތާ

 ހ ށަހަޅާ  ޚަޞްމަކ   އެޮގތ ން، .  އިޞްލާޙ ކ ރަންވާނެެއވެ

 ޙ ކ މަށް  އެ  ބައިތަކާއި  އެކ ލެވޭ  މައްސަލަ  ހ ށަހެޅ މ ގައި
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 . ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ އިޞްލާޙ ތައް ފެންނަ ެގންނަންޖެހޭކަމަށް

 ކޯޓަށް  ހ ށަހެޅ މަކީ  ހ ށަހަޅާ  ޚަޞްމަކ   އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މެއް )ށ(  

  ސަބަބެއް   އެކަށީެގންވާ   ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މެއްނަމަ  ބަލައިަގނެވޭ

  ގ ޅޭޮގތ ން   ހ ށަހެޅ މަކާ  އެ  ހ ށަހެޅ މެއްނަމަ،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އޮެވެގން

 އެ  ޚަޞްމަށް  އަނެއް  ކޯޓ ން  ޖަވާބ ދާރީވ ަމށްޓަކައި  ޚަޞްމ   އަނެއް

 . ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ ށަހެޅ ންހ 

  އެ   ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް،  ހ ށަހެޅ ނ   އެދި  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް )ނ(  

  ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޙ ކ މް  އެ  ނ ވަތަ  ނަތީޖާ  ޤާނޫނީ  ޙ ކ މ ެގ

 . ނ ދާނެއެވެ ފަސްވެެގންނެއް

  ކޮށްފައިވާ   ކޯޓ ން  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން (  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ރ(  

  ކ ށް   ހިސާބ ކ ރ މ ގެ   ނ ވަތަ  ކ ށް   މްލާއި  ަގިއވާޙ ކ މ 

 . ނ ޖެހޭނެއެވެ ހޯދާކަށް ބަހެއް ޚަޞްމ ންެގ އިޞްލާޙ ކ ރ މަށްޓަކައި

 ކޯޓ ން   ހ ށަހެޅ މަކާމެދ    ހ ށަހަޅާ  ެއދި  އިޞްލާޙ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މެއް )ބ(  

 ނިންމ މެއް  އ ފެއްދޭނެ  ސ ވާލ   އެކަމާމެދ   ނިންމ މަކީ  ނިންމާ

 .ނޫނެވެ

  ޚަޞްމ ންނަށް   އެންމެހައި  ޙ ކ މް،   އިޞްލާޙ ކ ރެވޭ )ޅ(  

 . ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ

  މައްސަލައިގެ   ހިނާގނީ  އިޖ ރާއަތ ތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާގައި  މި )ކ(   

 .ނިޔަލަށެވެ  ދ ވަހ ެގ( ހަތެއް) 7 ފެށިެގން ތާރީޚ ން ޙ ކ މްކ ރާ

  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ަގިއވެސް   ރިޕޯޓ   ނިމ ނ ޮގތ ެގ  ޝަރީޢަތް )އ(   

 . ެއްއޮގތަށެވެ އިޖ ރާއަތާ  މާއްދާަގއިވާ މި ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ،

 

  ޙ ކ މް   ކޯޓ ން   ޙ ކ މްކ ރި 
 މ ރާޖަޢާނ ކ ރ ން 

 މ ރާޖަޢާކ ރެވޭނެ  ޙ ކ މް   ނިހާއީ[  ބާބ   ހަތާވީސްވަނަ   ޤާނޫނ ެގ  މި  .267

  އިސްތިސްނާ   ޚާްއޞަ  ހ އްދަކޮށްފައިވާ   ދަށ ން  ގެ   ]ޙާލަތްތައް  އިސްތިސްނާ
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 ޙ ކ މް   އެ  ކޯޓ ން،  ކ ރި  ޙ ކ މް  މައްސަލައެްއގައި  މެނ ވީ،  ޙާލަތ ގައި

 . މ ރާޖަޢާކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ

 

  އިޖ ރާއަތ    އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގެ 
 ބަޔާންކޮށްދިނ ން 

  ޙާލަތ ގައި،   ކަނޑައަޅާފަިއނ ވާ  ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމަކ   .268

  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގެ   ޙ ކ މް  އެ  ޙ ކ މްކ ރ މަށްފަހ ،  މައްސަލައިގެ   ކޯޓ ން

  ކޯޓާއި،   އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވޭނެ  ކަމާިއ،  ލިބިެގންވާ  ޚަޞްމަށް  އެ  ޙައްޤ 

  އަދި .  ކޮށްދޭންވާނެެއވެސާފ   ޚަޞްމ ންނަށް  ަވގ ތ    އިސްތިއ ނާފ ކ ރަންޖެހޭ

  ރިޕޯޓ ަގއި   ޮގތ ެގ  ނިމ ނ   ޝަރީޢަތް  ކޮށްފަިއާވކަން  އެފަދައިން  އެކަން

 .އޮންނަންވާނެެއވެ  ބަޔާންކޮށްފައި

 

  މައްސަލައެްއގެ   އެ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ކ ރ މަށްފަހ ،  ޙ ކ މް )ހ(  .269 ރިޕޯޓ    ގޮތ ގެ   ނިމ ނ    ޝަރީޢަތް 

 . ެއކ ލަވާލަންވާނެެއވެ ކޯޓ ން ރިޕޯޓ ، ޮގތ ެގ ނިމ ނ  ޝަރީޢަތް

  މަޢ ލޫމާތ   އަންނަނިވި  ރިޕޯޓ ަގިއ،  ޮގތ ެގ  ނިމ ނ   ޝަރީޢަތް )ށ(  

 . ހިމަނަންވާނެއެވެ

 ؛ނަންބަރ  ޤަޟިއްޔާ  (1)   

 ؛އެޑްރެސް  ނަމާއި ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތާއި ދަޢ ވާކ ރާ  (2)   

 ؛ދަޢ ވާެގ ތަފްޞީލ ތައް   (3)   

 ؛މައްސަލަ ނިމ ނ  ޮގތް  (4)   

 މައްސަލަިއަގއި ހ ށަހެޅ ނ  އެންމެހައި ބަޔާންތަކާއި ހެކި.   (5)   

ތައްޔާރ ކ ރި   )ނ(   ރިޕޯޓ   ރިޕޯޓ ަގއި،  ޮގތ ެގ  ނިމ ނ   ޝަރީޢަތް 

 ފަނޑިޔާރ ެގ ނަމާއި ސޮއި ހިމަނާފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ޙ ކ މްކ ރާތާ  )ރ(   މައްސަލައިަގއި  ރިޕޯޓ ،  ޮގތ ެގ  ނިމ ނ   ޝަރީޢަތް 

ތައްޔާރ ކޮށް،    15ިގނަެވެގން   ކޯޓ ން  ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ  )ފަނަރަ( 

 ޚަޞްމ ންނަށް ފޮނ ވަންވާނެއެެވ.



 

 

 

 

 

 

 212 

މި މާއްދާެގ )ރ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަތް ނިމ ނ  ޮގތ ެގ  )ބ(  

ޙ ކ މްކ ރާ  ަމްއސަލައިަގއި  ޚ ލާޞާެއއް،  ކޯޓ ން   ދ ވަހ    ރިޕޯޓ ެގ 

 ންވާނެެއވެ. ޙަާވލ ކ ރަ ތައްޔާރ ކޮށް، ޚަޞްމ ންނާ

 

 ފަންސަވީސްވަނަ ބާބ  
 ޝަރީޢަތ ގެ ޚަރަދ  ނަގައިދިނ ން 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ،  )ހ(  .270 ޚަރަދ    ޝަރީޢަތ ގެ 

ޚަރަދ  ޝަރީޢަތ ެގ  އ ސޫލ ން،  ކާިމޔާބ ކ ރާ    ،ޢާންމ   ދަޢ ވާ 

ކޯޓަށް   ،ފަރާތަކަށް ކިބައިން  ފަރާތ ެގ  ކާމިޔާބ ނ ވި  ދަޢ ވާ  އެ 

 ނަގައިދެވިދާނެެއވެ. 

ޚަރަދ  ނަަގއިދިނ މ ަގިއ   )ށ(   ދަށ ން ޝަރީޢަތ ެގ  ެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( 

ކޯޓަށް  އިޚްތިޔާރ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޝަރީޢަތ ެގ  އެއް    (1)    ޚަޞްމަށް  ައނެއް  ފަރާތ ން  ޚަޞްމ ެގ 

 ؛ޚަރަދ ތައް ދައްކަންޖެހޭކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން

 އަދި ؛ ޝަރީޢަތ ެގ ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރ   (2)   

މިންވަރ    (3)    ދަްއކަންޖެހޭ  ޮގތ ަގއި  ޚަރަދ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ 

 ދައްކަންޖެހޭ މ އްދަތ .

 

  ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   އެހެން  މާއްދާގައި  ވަނަ  270  ޤާނޫނ ެގ  މި  .271 މައްސަލަތައް   އިސްތިސްނާވާ 

 މ ދާބެހ މާގ ޅޭ  އ ސޫލ ން   ތަރިކަިއެގ  މައްސަލަތަކާއި،   ޢާއިލާއާބެހޭ

  އ ސޫލެއް   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  އެ  ަމއްޗަކަށް  މައްސަލަތަކ ެގ

 . ނ ހިނާގނެއެވެ
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 ޚަޞްމަކަށް  އަނެއް  ޚަޞްމަކ   ެއއް  ޚަރަދ ތައް  ޝަރީޢަތ ެގ )ހ(  .272 ކަންކަން   ރިޢާޔަތްކ ރާނެ   ކޯޓ ން 

  ކޯޓ ން   ކަނޑަެއޅ މ ަގއި   ނޫންކަން  ނ ވަތަ  ދައްކަންޖެހޭކަން

 . ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ ކަންކަމަށް އަންނަނިވި

ހ ށަހެޅ މާއި،   (1)    ދިފާޢ   ދަޢ ވާއަށް  ހ ށަހެޅ މާއި،  ދަޢ ވާ 

މައްސަލަިއެގ ބަޔާންތައް ހ ށަހެޅ މ ަގއި ޢަމަލ ކޮށްފަިއވާ ޮގތް  

ހިމެނޭޮގތ ން، ޚަޞްމ ން އެ މައްސަލަިއަގއި ޢަމަލ ކޮށްފައިާވ  

 ؛ޮގތް

ކާމިޔާބ ނ ވި   (2)    މައްސަލަ  މ ޅި  ޚަޞްމަކަށް 

 ؛ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، ދަޢ ާވެގ ބައެއް ކާިމޔާބ ވެފަިއވ ން

ހ ށަހެޅ ެމއް މައްސަލަ    (3)    އެްއވެސް  ޙައްލ ކ ރ މަށް 

 ؛ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ އެކަން

ހ ށަހެޅިފައިވާ ދަޢ ވާ ހ ރިހާ ޚަޞްމ ންނަށްވެސް މ ހިންމ ވާ   (4)   

 ؛މިންވަރ 

ނަާގފަިއާވ   (5)    މައްސަލައިަގއި  އ ނދަޫގކަމާއި،  މައްސަލަިއެގ 

 ؛ޤާނޫނީ ސ ވާލ ތަކ ެގ މ ހިންމ ކަން

 ؛މައްސަލައަށް ހޭދަވި ވަގ ތ    (6)   

މައްސަލައަކީ މ ދަލެއް ހިމެނޭ މައްސަލަެއއްނަމަ އެ މ ދަލ ެގ   (7)   

 ؛އަގ  

ޮގތ ން،   (8)    ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ  ޚަޞްމަކ   މައްސަލަިއަގއި 

މަރ ޙަލާތައް  ޝަރީޢަތ ެގ  ނ ވަތަ  ހިންގ ން  ޝަރީޢަތް 

ލަސްވ މެްއ   ެއއްވެސް  ފ ރިހަމަކ ރ މ ަގއި 

 ؛މެދ ވެރިވެފަިއވާނަމަ އެކަން 

އެންމެހައި   (9)    އެފަދަ  ަވށައިެގންވާ  މައްސަލަިއެގ  އެނޫންވެސް 

 ކަންކަން. 
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ނިންމ މ ަގިއ   )ށ(   ނިންމާ  ކޯޓ ން  ދެއްކ މަށް  ޚަރަދ   ޝަރީޢަތ ެގ 

ކޯޓަށް  ދެއްކ މަށް  ޚަރަދ   އެ  ޮގތަކަށް  ޮގތްތަކ ންކ ރެ  އަންނަނިވި 

 އަމ ރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 ؛އަނެއް ޚަޞްމ ެގ ޝަރީޢަތ ެގ ޚަރަދ ެގ ބައެއް ދެއްކ މަށް  (1)   

މިންވަރެްއ   (2)    ވަކި  ތެރެއިން  ޚަރަދ ެގ  ޚަޞްމ ެގ  އަނެއް 

 ؛ދެއްކ މަށް

ވަކި ތާރީޚަކ ން ފެށިެގން ނ ަވތަ ވަކި ތާރީޚެްއެގ ނިޔަލަށް   (3)   

 ؛ހިނާގފައިވާ ޚަރަދ  ދެްއކ މަށް

 ؛ޝަރީޢަތް ފެށ މ ެގ ކ ރިން ހިނިގ ޚަރަދ  ދެއްކ މަށް  (4)   

ޚަރަދ     (5)    ހިނިގ  މަރ ޙަލާތަކ ަގިއ  ވަކި  ޝަރީޢަތ ަގއި 

 ؛ދެއްކ މަށް

 ؛ޝަރީޢަތ ެގ ވަކި ބަޔަކާ ގ ޅިެގން ހިނިގ ޚަރަދ  ދެއްކ މަށް  (6)   

ހިމެނޭޮގތ ން  (7)    ތާރީޚ   ކ ރެވ ނ   ތާރީޚަކ ން   ،ޙ ކ މް  ވަކި 

އިންޓްރެސްޓް   ނިޔަލަށް  ތާރީޚެއްެގ  ވަކި  ނ ވަތަ  ފެށިެގން 

 ؛ދެއްކ ން

ހަމައަށް   (8)    ތާރީޚަކާ  ވަކި  ނ ވަތަ  ފެށިެގން  ތާރީޚަކ ން  ވަކި 

 ޚަރަދ ެގ ޖޫރިމަނާ ދެއްކ މަށް.

 ޚަރަދ   ދަށ ން  ނަންބަރ ގެ   ވަނަ(  6)   ެގ(  ށ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

  ގެ (  ށ)   މާއްދާެގ  މި  ކ ރިން،  ނެރ މ ެގ  އަމ ރެއް  ނަގައިދިނ މ ެގ

 ޚަރަދ   ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ(  3)  ނ ވަތަ  ނަންބަރ   ވަނަ(  1)

 ކޯޓ ން  ނޫންތޯ  ނ ވަތަ  ކަމެއްތޯ  ެއކަށީެގންވާ   ނަގައިދިނ މަކީ

 . ބަލަންވާނެއެވެ 

ޝަރީޢަތ ެގ  )ރ(   ޝަރ ޠ ކޮށް  ހެދ މަށް  އެސެސްމަންޓެްއ  ތަފްޞީލ  

ޮގތަކަށް   އެނޫން  އަމ ރ ކޮށްފިނަމަ،  ކޯޓ ން  ނަގައިދިނ މަށް  ޚަރަދ  
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ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އެކަށީެގންާވ ސަބަބެއް ނެތްނަމަ، ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގިއ  

 އެކަށީެގންވާ މިންވަރެއް ދެްއކ މަށް ކޯޓަށް އެންިގދާނެެއވެ. 

 

  ޚަރަދ    ޝަރީޢަތ ގެ 
  ހަދާ   ނަގައިދިނ މ ގައި 
 އެސެސްމަންޓް 

  ދައްކަންޖެހޭ   ޮގތ ަގއި   ޚަރަދ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ހެދ މަށްފަހ    އެސެސްމަންޓެއް  .273

 ޚަރަދ ތަކާިއ،   ކޮށްފައިވާ  ޮގތެއްަގއި  ެއކަށީެގންނ ވާ   ކަނޑައެޅ މ ަގއި،  މިންވަރ 

  ޢަދަދ ތައް  ބެލެވޭ  ޮގތ ަގއި   ޢަދަދ ތަކ ެގ  ބޮޑ   މިންވަރަށްވ ރެ   އެކަށީެގންވާ

 ޮގތ ންކ ރެ  ދެ  އަންނަނިވި   ކަނޑައަޅާނީ  ޢަދަދ   ޚަރަދ ެގ  އ ނިކ ރ މަށްފަހ ،

 . ބިނާކޮށެވެ މަްއޗަށް ޮގތެްއެގ

 ނ ވަތަ ؛ ޢާންމ  އ ސޫލ ެގ ދަށ ން ޚަރަދ  ނަގައިދިނ ން )ހ(  

 ނަގައިދިނ ން. ލިބ ނ  ެގއްލ ން ފޫބެއްދޭނެ މިންވަރަށް ޚަރަދ   )ށ(  

 

  ޚަރަދ    ދަށ ން   އ ސޫލ ގެ   ޢާންމ  
 ނަގައިދިނ ން 

  ޢަމަލ ކ ރާނީ  ކޯޓ ން  ނަގައިދިނ މ ގައި  ޚަރަދ   ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  ޢާންމ   .274

 . އ ސޫލ ންނެވެ އަންނަނިވި

ދަޢ ވާަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމާ ގ ޅިެގން ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދާ އެކަށީެގންާވ   )ހ(  

ދައްކަން   ކޮންމެހެން  ؛ އެންގ ން މިންވަރެއް  ޚަރަދަކީ  އެ  ެއޮގތ ން، 

އެކަށީެގންާވ   ެއއީ  ޚަރަދެއްނަމަވެސް،  ކ ރި  ކ ރަންޖެހިެގން 

މިންވަރެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ޤަބޫލ ނ ކ ރެވޭނަމަ، އެ ޚަރަދެއް ނަަގެއްއ  

 ނ ދެވޭނެއެެވ. 

ކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެހެން   )ށ(   ޚަރަދ ތައް  ފަރާތ ން އެ  ޚަރަދ  ނަަގއިދެވޭ 

ނ ވަތަ ކ ރަން ޙާލަތެްއަގއިތޯ  އެކަށީެގންވާ  ނ ވަތަ  ޖެހިެގންކަން 

ޚަރަދ ެގ މިންވަރަކީ އެކަށީެގންވާ ޢަދަދެއްތޯ، އެކަންކަމާމެދ  އ ފެދޭ 

ޚަރަދ    ކޯޓަށް  ޮގތަކަށް  ލިބިެގންދާނެ  ޙައްލެއް  ސ ވާލ ތަކަށް 

 ނަގައިދެވިދާނެެއވެ. 
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  ފޫބެއްދޭނެ   ގެއްލ ން   ލިބ ނ  
 ނަގައިދިނ ން   ޚަރަދ    މިންވަރަށް 

 ކޯޓ ން   މިންވަރެއް  ޚަރަދ ެގ  ޮގތ ން  ފޫބެއްދ މ ެގ  ެގއްލ ން  ލިބ ނ   .275

 ނ ވަތަ  ކ ރަންޖެހިެގން  ކޮންމެހެން  ކޮށްފައިވަނީ  ޚަރަދ ތައް  ކަނޑައަޅާނަމަ،

  ޢަދަދ ތަކަކީ   ޚަރަދ ތަކ ެގ  ނޫންތޯއާއި   ނ ވަތަ  ޙާލަތެއްަގއިތޯ  އެކަށީެގންވާ

  ޮގތެއް   ސ ވާލ ތަކާމެދ   ފަދަ  ނޫންކަން  ނ ވަތަ  ޢަދަދެއްކަން  މ ނާސަބ 

 ކޯޓ ން  މަޞްލަޙަތަށް  ޚަޞްމ ެގ  ނަަގއިދެވޭ  ޚަރަދ   ނިންމ މ ގައި،

 . އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ 

 

އަމ ރެއްަގިއ   )ހ(  .276 މ އްދަތ    ނަގައިދިނ މ ގެ   ޚަރަދ   ކ ރާ  ކޯޓ ން  ނަގައިދިނ މަށް  ޚަރަދ   ޝަރީޢަތ ެގ 

ޮގތ ަގއި   ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ،  ޚަރަދ ެގ  މިންވަރެއް  ދައްކަންޖެހޭނެ 

)ސާދަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    14އެ އަމ ރ ަގިއވާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

 އެ ޚަރަދ  ދައްކަންވާނެެއވެ. 

ޝަރީޢަތ ެގ ޚަރަދ  ނަގައިދިނ މަށް ކޯޓ ން ކ ރާ އަމ ރ ަގއި ޚަރަދ ެގ  )ށ(  

ކަނޑައަޅާޮގތަށް ޮއތްނަމަ، ޮގތ ަގއި ދައްކަންޖެހޭނެ މިންވަރ  ފަހ ން  

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ   އެންގ މ ަގއި  އަންާގ  ކޯޓ ން  ދެއްކ މަށް  ޚަރަދ   އެ 

 މ އްދަތ ަގއި ޚަރަދ  ދަްއކަންާވނެއެވެ. 

 ކޯޓ ން  އޮތްނަމަވެސް،   އެހެން(  ށ)   އަދި(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ނ(  

 މާއްދާ  މި   ދެއްކ މަކަށް  ޚަރަދ   ތާރީޚެްއަގއި  އެނޫން  ކަނޑައަޅާ

 . ނާޅައެވެ ހ ރަހެއް

 

  ޚިލާފަށް   ގޮތާ   އަންގާ   ކޯޓ ން 
 ޢަމަލ ކ ރ ން 

 އެސެސްމަންޓް  ހަދާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  273  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .277

  އޭގެ   ނ ވަތަ   މަރ ޙަލާގައި  ޝަރީޢަތ ެގ  ނ ވަތަ  ހެދ މ ގައި

 ފަރާތަކ ން  ތަމްސީލ ކ ރާ  އެފަރާތް  ނ ަވތަ  ޚަޞްަމކ   ކ ރިންވެސް،

 އެ  ޢަމަލ ކޮށްފައިާވނަމަ  ޚިލާފަށް  އެންގ މަކާ  ނ ވަތަ  އަމ ރަކާ  ކޯޓ ެގ

  ބައެއް   ޭއގެ   ނ ވަތަ  އެއްކޮށް  ޚަރަދ   ތްވާނިސްބަ  އެސެސްމަންޓް
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 . ނިންމިދާނެއެވެ ކޯޓަށް ނަގައިނ ދިނ މަށް

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ަގއި ކޯޓ ެގ އަމ ރަކާ ނ ވަތަ  )ށ(  

އެފަރާތް އެންގ މަކާ   ނ ވަތަ  ޚަޞްމަކ   ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ  ޚިލާފަށް 

ފަރާތ ން  އަނެއް  ގ ޅިެގން  ކަމަކާ  ކ ރި  ފަރާތަކ ން  ތަމްސީލ ކ ރާ 

ޚަރަދެއްވާނަމަ ކޯޓަށް   ، ކ ރަންޖެހ ނ   ދެއްކ މަށް  ޚަރަދެއް  އެ 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

 

އެ    .278 އަޅައިކެނޑ ން  ހަމަ  ފަރާތ ން،  ނަަގއިދެޭވ  ޚަރަދ   ޚަރަދ ެގ  ޝަރީޢަތ ެގ  ޝަރީޢަތ ަގއި 

އަންނަނިިވ   ރިޢާޔަތްކޮށް  މިންވަރ ތަކަށް  އެ  ދައްކަންޖެހޭނަމަ،  ފައިސާ 

 ޮގތްތަކ ންކ ރެ ޮގތަކަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް ކޯޓ ން އެފަރާތަށް އެންިގދާނެެއވެ. 

ޚަރަދ ެގ ފައިސާެގ ޮގތ ަގިއ ލިބެންޖެހޭ މިންވަރ ، ެއ ފައިސާ ލިބޭ  )ހ(  

އޮތް ފަރާތ ން   ބާކީ  އަޅަިއކެނޑ މަށްފަހ ،  ފައިސާއާ  ދައްކަންޖެހޭ 

 ؛މިންވަރ  ދެއްކ މަށް

 ފައިސާ   ލިބެންޖެހޭ   ފަހ ން  ޚަޞްމަކަށް  އެ  ޮގތ ަގއި  ޚަރަދ ެގ )ށ(  

  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ އެފަރާތ ން  އެންގ ން،  އަންާގ  ކޯޓ ން ދެއްކ މަށް

 .މަޑ ޖެއްސ މަށް ޚަލާޞްކ ރަންދެން ދައްކާ

 

  ޓްރެކ ން   މައްސަލަތަކ ގެ   ކ ދި 
  ޚަރަދ    މައްސަލަތަކ ގައި   ބަލާ 

  މިންވަރ    ނަގައިދެވޭނެ 
 ކަނޑައެޅ ން 

ކ ދި މައްސަލަތަކ ެގ ޓްރެކ ން ބަލާ މައްސަލަތަކ ަގއި، އަންނަނިވި ޚަރަދ ތަްއ   .279

ފިޔަވަިއ، މައްސަލައާ ގ ޅިެގން އެއް ޚަޞްމ  އަނެއް ޚަޞްމަށް ދައްކަންޖެހޭ 

 ސް ޢަދަދެއް ކޯޓ ން ނަގައިދީެގންނ ާވނެއެވެ. ޚަރަދ ެގ ޮގތ ަގއި އެްއވެ

 ކޯޓަށް  ޮގތ ން   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ފޯމ   ދަޢ ވާ  ޚަޞްމަކ   މައްސަލަިއެގ )ހ( 

 ؛ފީ ދައްކާފަިއވާ

  ދައްކާފައިވާ   ކޯޓަށް  އިތ ރ ން،  ފީެގ  ދެއްކި  ހ ށަހެޅ މަށް  ފޯމ   ދަޢ ވާ )ށ(  

 ؛ފީ އެ ފީއެްއވާނަމަ އެހެން
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 ކ ރ ވ މަށް   ކަމެއް  ވަކި  ނ ވަތަ  ހ އްޓ ވ މަށް  ހިންގ ން  ކަެމއް  ވަކި )ނ(  

  އަދި   މައްސަލައެއްނަަމ،  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  އަމ ރަކަށް  ވަގ ތީ

  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާނަމަ،   ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމ 

 މި  ނަގައިދިނ މަށް  ޚިދ މަތަށް  ފޯރ ކޮށްދީފައިވާ  ވަކީލ   ޤާނޫނީ  އެ

 ؛ޢަދަދ  ހ އްދަކ ރާ ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ

ނ ވަތަ  )ރ(   ފަރާތެްއ  ހެކިބަސްދޭ  ޮގތ ން،  ޙާޟިރ ވ މ ެގ  ކޯޓަށް 

ދަތ ރ ކ ރ މަށާއި،   ރަށަށް  އަނެއް  އެއްރަށ ން  ޚަޞްމ   މައްސަލަިއެގ 

 ؛އެ ރަށެްއަގއި ހ ރ މަށް ކޮށްފަިއވާ ެއކަށީެގންވާ މިންވަރެްއެގ ޚަރަދ 

ޮގތ ން،   )ބ(   ޙާޟިރ ވ މ ެގ  ނ ވަތަ ކޯޓަށް  ފަރާތެްއ  ހެކިބަސްދޭ 

މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމ  ދަތ ރ ކ ރަންޖެހ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ވަތަ ރަށ ން  

ވަޒީފާ   އަދާކ ރާ  އެފަރާތެއް  ސަބަބ ން  ހ ންނަންޖެހ މ ެގ  ބޭރ ަގއި 

ިމންވަރެްއ   އެްއވެސް  އ ޖޫރައިން  މަސައްކަތ ެގ  ކ ރާ  ނ ވަތަ 

ޮގތ ގަ  ބަދަލ ެގ  ެގއްލ މ ެގ  އެ  ނަގައިދެޭވ  އ ނިވެފަިއވާނަމަ،  އި 

 ؛އެކަށީެގންވާ ޢަދަދ 

 ؛ޚަބީރަކ  ޙާޟިރ ކ ރ މަށް ހިނިގ ެއކަށީެގންވާ މިންވަރެްއެގ ޚަރަދ  )ޅ(  

މައްސަލައިަގިއ   )ކ(    ސަބަބ ން  ހ ރިޮގތ ެގ  ޢަމަލ ތައް  ޚަޞްމ ެގ  އެ 

އެސެސްމަންޓަކ ން  ހަދާ  ޚަރަދ  ކަމަށް ކޯޓ ން  ހިނާގފައިވާ އިތ ރ  

 ޢަދަދ . ކަނޑައަޅާ 

 

 ބާބ    ސައްބީސްވަނަ 
 އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ން 

 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހިނދަކ ،  )ހ(  .280 ހ ށަހެޅ ން   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް 

ިމ  ނިންމ ންތައް،  އަންނަނިވި  ނިންމާ  ކޯޓ ތަކ ން  މައްސަލަތަކ ަގއި 
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ނިންމ މެއް  އެ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ބާބ ަގއި 

ކޯޓަކަށް   މަރ ޙަލާެގ  މަތީ  ކަނޑަައޅާފައިވާ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް 

 ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. އިސްތިއ ނާފ 

 ؛ޙ ކ މްތަކާއި، ކޯޓ  އަމ ރ ތަކާިއ، އެނޫންވެސް ނިންމ ންތައް   (1)   

 ؛ވަގ ތީ އަމ ރ   (2)   

 ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރާ ކޯޓަކ ން ނިންމާ ނިންމ ންތައް.   (3)   

އަމ ރ   )ށ(   ކޯޓ   ނ ވަތަ  ޙ ކ މް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނިންމ ން   ިމ ނ ވަތަ  ޚަޞްމ ންނަށް،  މައްސަލަިއެގ  ނިސްބަތްވާ 

ނިންމ ން   އެ  ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވއެވެ. 

އަމ ރ   )ނ(   ކޯޓ   ނ ވަތަ  ޙ ކ މް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނިސްބަތްވާ   ނިންމ ން  ޚަޞްމަކަށްނ ވާ،  ނ ވަތަ  މައްސަލަިއެގ 

އެހެންނަމަވެސް އެ ޙ ކ މް ނ ވަތަ އަމ ރ  ނ ވަތަ ނިންމ ން ރައްދ ާވ  

ަގިއ   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނިންމ މެއް،  އެފަދަ  ފަރާތަކަށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދައިން އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

  ޙ ކ މް   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ން 
 ފަސްނ ވ ން   ތަންފީޛ ކ ރ ން 

ހ ށަހެޅ ނ   )ހ(  .281 އެދި  ިއސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ނިންމ މެއް  ކޯޓެްއެގ  ދަށ  

ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، އެ ޙ ކ މެއްެގ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނ ވަތަ ެއ ޙ ކ މް 

 ތަންފީޛ ކ ރ ން ފަސްވެެގނެއްނ ދާނެއެވެ. 

ޚަޞްމަކ   )ށ(   ފަސްކ ރަން  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ޙ ކ މް  ކޯޓެއްެގ  ދަށ  

އެދޭ  އެކަމަށް  ފަސްކ ރ މަށް،  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ޙ ކ މް  އެ  އެދޭނަމަ، 

 ޚަޞްމ  ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .282 ޙާލަތްތައް   އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވިދާނެ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ    280މި  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ނިންމ މެއް   ތެރެއިން  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ނިންމ ންތަކ ެގ 

ޤާނޫނަކާ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި،  ނިންމ މެއް  އެ  ހ ށަހެޅޭނީ، 

ޤާނޫނ   ކޯޓ ން  ނިންމ މެއްަގއި  ެއ  ނ ވަތަ  ޚިލާފ ވެެގން 

ޤާނޫނ  ނ ވަތަ  ތަޠްބީޤ ކޮމާނަކޮށްފައިވަނީ  ރަނަގޅަށް    ށްފައިވަނީ 

މައްސަލަިއެގ   ސަބަބ ން  އެކަމ ެގ  ނިންމ މަށް  ނޫންކަމަށްވެފައި، 

 އަސަރ ކޮށްފަިއވާނަމަެއވެ. 

މަރ ޙަލާަގިއ   )ށ(   އޮތްނަމަވެސް، ޝަރީޢަތ ެގ  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަިއވާ އިޖ ރާއަތާ ޚިލާފަށް ހިނާގފައިވާ ކަމެއް އެ ކޯޓ ަގިއ  ޅާކަނޑައަ

ފާހަަގ ެއކަން  ޚަޞްމަކ   ކޯޓ ން ކޮށްހިނގިއިރ   ފައިވީނަަމވެސް، 

އަދި މައްސަލަ   ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނ ވާނަމަ  އެކަމަށް  ނިންމިއިރ  

ޙ ކ މަށް  މައްސަލަިއެގ  ސީދާ  ސަބަބ ން  އެކަމެްއެގ 

ެއ  ހައިކޯޓަށް  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ  ޚަޞްމަކަށް  އަސަރ ކޮށްފަިއާވކަމަށް 

 މައްސަލަެއއް އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގެ   ހައިކޯޓަށް 
 މ އްދަތ ތައް 

ދަށ   )ހ(  .283 ހ ށަހެޅޭނީ  ިއސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  މައްސަލައެއް  ހައިކޯޓަށް 

)ތިރީސް(   30ކޯޓ ެގ ނ ވަތަ ޓްރައިބިއ ނަލ ެގ ނިންމ މެއް ނިންމާތާ  

 ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގެއވެ. 

އޮތްނަމަވެސް، )ށ(   އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މ އްދަތ ެގ    މި  އެ 

ޙަވާލ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ،   ރިޕޯޓ   ނިމ ނ ޮގތ ެގ  ޝަރީޢަތް  ތެރޭަގއި 

ޝަރީޢަތް  ފަށާނީ  ގ ނަން  މ އްދަތ   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ 

 ނިމ ނ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ޙަވާލ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ.

އޮތްނަމަެވސް، )ނ(   އެހެން  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  ޝަރީޢަތް   މި 

ރ މަށް މި ބިނާކޮށް އިސްތިއ ނާފ ކ ށް އަޞާ ނިމ ނ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ޚ ލާ
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 މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

ކަނޑަައޅާފައިާވ   )ރ(   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އިސްތިއ ނާފ  މައްސަލަެއއް  އެ  ހަމަވާއިރ ،   މ އްދަތ  

ސަބަބެްއ   ނ ފޯރ ވޭފަދަ  ބާރ   އަމިއްލަ  ކ ރެވިފައިނ ވަނީ 

ފަރާތ ން   ިއސްތިއ ނާފ ކ ރާ  އެކަން  އަދި  މެދ ވެރިެވެގންނަމަ، 

ސާބިތ ކޮށްދީފިނަމަ، އަދި  ދަށ  ކޯޓ ެގ ނިންމ ން ނިންމި ތާރީޚ ން 

އިސްތިއ ނާފ    6ފެށިެގން   ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

ަމއްސަލަ    ،ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ  ހައިކޯޓަށް 

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

  ނަންބަރ   ވަނަ(  2)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  280  ޤާނޫނ ެގ  މި )ބ(  

  އެ  ނިންމ ންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރ ަގއި   ވަނަ(  3)  އަދި

  ތެރޭަގއި   ދ ވަހ ެގ(  ހަތެއް)  7  ނިންމާތާ   ނިންމ މެއް

 . ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް

 

  ކޯޓަށް   ސ ޕްރީމް 
 މ އްދަތ ތައް   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ގެ 

 ހ ށަހެޅޭނީ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް  ސ ޕްރީމް )ހ(  .284

 . ތެރޭަގެއވެ ދ ވަހ ެގ( ތިރީސް) 30 ނިންމާތާ ނިންމ މެއް ހައިކޯޓ ެގ

އޮތްނަމަވެސް، )ށ(   އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މ އްދަތ ެގ    މި  އެ 

ޝަރީޢަތް   ޙަވާލ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ،  ތެރޭަގއި  ރިޕޯޓ   ނިމ ނ ޮގތ ެގ 

ޝަރީޢަތް  ފަށާނީ  ގ ނަން  މ އްދަތ   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ 

 ނިމ ނ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  ޙަވާލ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގންނެވެ.

އޮތްނަމަެވސް، )ނ(   އެހެން  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  ޝަރީޢަތް   މި 

ރ މަށް މި ބިނާކޮށް އިސްތިއ ނާފ ކ އަށް ޞާ ނިމ ނ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ޚ ލާ

 މާއްދާ ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

ކަނޑަައޅާފައިާވ  މާއް  މި )ރ(   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ަގއި  )ހ(  ދާެގ 
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އިސްތިއ ނާފ   މައްސަލަެއއް  އެ  ހަމަވާއިރ ،  މ އްދަތ  

ސަބަބެްއ   ފަދަ  ނ ފޯރ ވޭ  ބާރ   އަމިއްލަ  ކ ރެވިފައިނ ވަނީ 

ފަރާތ ން   ިއސްތިއ ނާފ ކ ރާ  އެކަން  އަދި  މެދ ވެރިެވެގންނަމަ، 

ތާރީޚ ން  ނިންމި  ނިންމ ން  ހައިކޯޓ ެގ  އަދި   ސާބިތ ކޮށްދީފިނަމަ، 

އިސްތިއ ނާފ    6ފެށިެގން   ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

މައްސަލަ   އެ  ކޯޓަށް  ސ ޕްރީމް  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ، 

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

ހ ށަހަޅާނީ،  )ހ(  .285 ގޮތް   ހ ށަހަޅަންވީ   އިސްތިއ ނާފ   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  މައްސަލަެއއް  ކޯޓަށް 

 އެކަމަށްޓަކައި ކޯޓ ން ކަނޑަައޅާފައިވާ ފޯމެއް މެދ ވެރިކޮށެވެ. 

ހ ށަހެޅ މ ަގިއ،   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބިނާކޮށްފަިއާވ   ޤާނޫނީ އިސްތިއ ނާފ   ޭއެގ  ނ ކ ތާތަކާއި، 

ނ ވަތަ  ބާޠިލ ކ ރަންކަން  ޙ ކ މް  އެދެނީ  އެފަރާތ ން  ސަބަބ ތަކާއި، 

ަމއްސަލަ   އަދި،  ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ.  އިޞްލާޙ ކ ރަންކަން  ޙ ކ މް 

ބެލި ކޯޓ ެގ ނަމާއި، މައްސަލައިެގ ޚަޞްމ ންނާއި، ޙ ކ މް ކ ރެވ ނ  

 ތާރީޚ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

ޝަރީޢަތް  )ނ(   ހ ށަހެޅ މާއެކ ،  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

 ނިމ ނ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ކޮޕީެއއް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   )ރ(   ބާބ ަގިއ  މި  ހ ށަހަޅަންވާނީ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް 

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މ ެގ ކ ރިންނެވެ. 

އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް މާ  މި )ބ(   މައްސަލަެއއް  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  އްދާެގ 

ބަލައިަގތ ާމ   އިސްތިއ ނާފ   މައްސަލައިެގ  އެ  ހ ށަހެޅ މާއެކ ، 

)ސާދަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އިސްތިއ ނާފ    14ބެހޭޮގތ ން ިގނަެވެގން  

 ހ ށަހެޅިފައިވާ ކޯޓ ން ަވކި ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެެވ. 
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  އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވޭ   ހިނދަކ ،  ކަނޑަނާޅާހާ  ށްޮގތަކަ  އެހެން  ކޯޓ ން )ޅ(  

 ައޑ އެހ މަކާ  ނިންމާނީ،  ޮގތެއް  ބެހޭޮގތ ން  ބަލައިަގތ މާ  މައްސަލަެއއް

 . ނ ލައެވެ

މި މާއްދާެގ )ޅ( ެގ ދަށ ން މައްސަލަިއެގ އިސްތިއ ނާފާ ގ ޅޭޮގތ ން   )ކ(   

ލިޔ މ ން  ފަރާތަށް  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ  ނިންމ ން،  ނިންމާ 

 އިސްތިއ ނާފ  ހ ށަހެޅިފައިވާ ކޯޓ ެގ ރަޖިސްޓްރާރ އަންަގންާވނެއެވެ. 

އިސްތިއ ނާފ   )އ(    ނިންމ މަކީ  ނިންމާ  ދަށ ން  ެގ  )ބ(  މާއްދާެގ  މި 

ތާރީޚ ން  ނިންމާ  ނިންމ މެއް  އެ  ކަމ ަގއިވާނަމަ،  ބަލައިނ ަގތ ން 

ިގނަެވެގން   އެ    14ފެށިެގން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  ނިންމ ން  )ސާދަ( 

ޙައްޤ   ހ ށަހެޅ މ ެގ  ކޯޓަށް  އެ  އެދި  މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ ން  އަލ ން 

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

ނިންމ މާމެދ    )ވ(    ރަޖިސްޓްރާރެގ  ދަށ ން  ެގ  )އ(  މާއްދާެގ  މި 

މަްއސަލަިއެގ   އެ  ނިންމ މ ަގއި  ޮގތެއް  މަޖިލީހ ން  ފަނޑިޔާރ ންެގ 

އެހެންނަމަވެސް،   ނޫނެވެ.  ލާޒިމެއް  ބޭްއވ ން  އަޑ އެހ މެއް 

އަޑ އެހ މެއް ބޭްއވ މަށްފަހ  ިއސްތިއ ނާފ ކ ރާ ފަރާތާއި އިސްތިއ ނާފ  

ަމއްސަލަ   އެ  މެނ ވީ  ހޯދައިެގން  ބަހެއް  ފަރާތ ެގ  ރައްދ ވާ 

ނިންމިދާނެކަމަށް  ޮގތެއް  އިންޞާފ ވެރި  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މާމެދ  

ޤަބޫ އަޑ އެހ މެްއ  ފަނޑިޔާރ ންނަށް  އެފަދަ  ޙާލަތ ަގއި  ލ ނ ކ ރެވޭ 

 ބޭއްވ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެްއ ނާޅައެވެ. 

ބާްއވާނަމަ،   )މ(   އަޑ އެހ މެއް  ބެހޭޮގތ ން  ބަލަިއަގތ މާ  އިސްތިއ ނާފ  

ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  ހިމެނޭ  މަްއސަލަިއަގިއ  އެކަން 

ައޑ އެހ ން   އަދި  ތާރީޚ އަންަގންވާނެެއވެ.  ަވގ ތާިއ   ތާވަލ ކ ރެވޭ 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ެއ   )ފ(   ބާްއވާނަަމ،  އަޑ އެހ މެއް  ދަށ ން  ެގ  )މ(  މާއްދާެގ  މި 
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ިގނަެވެގން   ތެރޭަގިއ    14އަޑ އެހ މަށްފަހ ،  ދ ވަހ ެގ  )ސާދަ( 

ޮގތެްއ   މަޖިލީހ ން  ފަނޑިޔާރ ންެގ  ބަލަިއަގތ މާމެދ   އިސްތިއ ނާފ  

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް  މި   )ދ(   ދަށ ން ރަޖިސްޓްރާރެގ ނިންމ ން  މާއްދާެގ 

މާއްދާެގ   މި  އަދި  ކަމަށްވާނަމަ،  ހައިކޯޓަށް  ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  އެދި 

ިއސްތިއ ނާފ   މަރ ޙަލާއަށްފަހ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ފ( 

މަޖިލީހ ން   ފަނޑިޔާރ ންެގ  ހަިއކޯޓ ެގ  ބަލައިނ ަގތ މަށް 

ނިންމ   އެ  ފެށިެގން  ނިންމައިފިނަމަ،  ތާރީޚ ން  ނިންމާ   30ން 

ކޯޓ ަގިއ   ސ ޕްރީމް  ނިންމ ން  އެ  ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ  )ތިރީސް( 

ޅ މ ެގ ޙައްޤ  ިއސްތިއ ނާފ ކ ރާ ފަރާތަށް ހެއިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް ހ ށަ

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

އިސްތިއ ނާފ ެގ ، ކޯޓ ން އިސްތިއ ނާފ  ބަލަިއަގތ މަށް ނިންމައިފިނަމަ )ތ(  

ައޑ ެއހ މ ަގިއ   ޝަރީޢަތ ެގ  ކ ރިއަށްެގންދާިއރ ،  މައްސަލަ 

ވާހަކަ   ފަރާތ ން  ރައްދ ވާ  ިއސްތިއ ނާފ   ފަރާތާއި  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ 

ައޑ އެހ ން  އެ  އިތ ރ ން،  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ނ ކ ތާތަކެއް  ދައްކަންވީ 

ޝަރ ޠ ތަކެްއ   އިތ ރ   ކޯޓ ން  ޮގތާމެދ   ކ ރިއަށްެގންދާނެ 

 ޅިދާނެއެވެ. ކަނޑައެ

ކޯޓ ން  )ލ(   ބަލަިއަގތ މަށް  އިސްތިއ ނާފ   ދަށ ން  ެގ  )ތ(  މާއްދާެގ  މި 

އެއްެވސް   ފޯމަށް  ހ ށަހަޅާ  އިސްތިއ ނާފ   ނިންމ މަށްފަހ ، 

 އ ނިއިތ ރެއް ެގނެވޭނީ ކޯޓ ެގ ހ އްދަ ހޯދ މަށްފަހ ގައެވެ. 

 

  އެއް   މައްސަލައެއް   އެއް 
  ފަރާތ ން   ގިނަ   ފަރާތަށްވ ރެ 

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ން 

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ނިންމ ން،  ޓްރައިބިއ ނަލެއްެގ  ނ ވަތަ  ކޯޓެްއެގ )ހ(  .286

  ކޯޓަކަށް   މަރ ޙަލާެގ  މަތީ  ޚަޞްމަކ   ހިމެނޭ  މައްސަލަިއގައި  އެ

 އިސްތިއ ނާފ   އެ  ހ ށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް،  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް
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 އޮތް  މަޞްލަޙަތ   މައްސަލައިަގއި  އެ   ނ ވަތަ  ފަރާތަށް  ރައްދ ވާ

 އެދި   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  މައްސަލަެއއް  އެ  ފަރާތަކަށްވެސް  އެހެން

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ ކޯޓަށް

މަްއސަލަެއްއ   )ށ(   ދަށ ން އިތ ރ  އިސްތިއ ނާފ ެގ  ެގ  މި މާއްދާެގ )ހ( 

އިސްތިއ ނާފ ކޮށްފައިާވކަން  މަްއސަލައެއް  އެ  ހ ށަހަޅަންވާނީ، 

)ދިހައެއް(    10އިސްތިއ ނާފ  ރައްދ ވާ ފަރާތަކަށް ކޯޓ ން އަންާގތާ  

ބާބ    ބާވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  އަދި  ތެރޭަގެއވެ.  ވަގ ތީ  [ދ ވަހ ެގ 

އަމ ރ ފަރ ވާާއއި   ަވގ ތީ   ]ރަްއކާތެރިކަމ ެގ  ނެރޭ  ދަށ ން  ެގ 

)ތިނެއް(   3ފަރ ވާެގ އަމ ރަކާ ގ ޅިެގން ކ ރެވޭ އިސްތިއ ނާފެއްނަމަ،  

އެދި   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  އެފަދައިން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އޮތް    އިސްތިއ ނާފ  )ނ(   މަޞްލަޙަތ   ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ކޮންމެ  ރައްދ ވާ 

ކޯޓަށް  ހ ށަހެޅ މެއް  ހ ށަހަޅާ  އެދި  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ ަމށް  ފަރާތަކ ން 

މައްސަލައިަގިއ    ،ލިބ މާއެކ  ހ ށަހެޅ ން  އެ  ައވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ 

 ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކޯޓ ން އަންަގންވާނެެއވެ. 

ދަށ ން   )ރ(   މާއްދާެގ  މި  ޚަޞްމަކ   ހިމެނޭ  ހ ށަހަޅާ މައްސަލަެއއްަގއި 

ހ ށަހަޅާފަިއވަނިކޮށް،   ކޯޓަށް  ަމްއސަލައެއް  އިސްތިއ ނާފ ެގ  އިތ ރ  

އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  މައްސަލަ  އެ  ހަމަ  ފަރާތަކ ން  އެހެން 

މަްއސަލައެްއ   އެ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިިވ  ހ ށަހެޅިނަމަވެސް، 

 ކ ރިއަކަށް ނ ެގންދެވޭނެެއވެ. 

 އިސްތިއ ނާފ   ފަރާތ ެގ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ   ފ ރަތަމަ  (1)   

 ؛ނިންމާފައިވ ން  ބަލައިނ ަގތ މަށް

އިސްތިއ ނާފަކީ،   (2)    ފަރާތ ެގ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ  ފ ރަތަމަ 

ހ ށަހަޅާފަިއވާ  ބިނާކޮށް  މަްއޗަށް  އަސާސެއްެގ  އެްއވެސް 
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އިސްތިއ ނާފ   އެ  ސަބަބ ން  ނ ވ މ ެގ  އިސްތިއ ނާފަކަށް 

 ނ ވަތަ  ؛ބާޠިލ ކޮށްފައިވ ން

މައްސަލައިެގ    (3)    އެ  ޚަޞްމަކ   ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި 

ފ ރަތަމަ  ަމއްސަލަ  އެ  ކ ރިން،  ހ ށަހެޅ މ ެގ  އިސްތިއ ނާފ  

އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ ފަރާތ ން ހ ށަހެޅި އިސްތިއ ނާފ  އަނބ ރާ 

 ެގންޮގސްފައިވ ން. 

 

  މައްސަލައާމެދ    އިސްތިއ ނާފ  
  ފަރާތ ން   ރައްދ ވާ   އިސްތިއ ނާފ  
 ކަންކަން   އެދެވިދާނެ 

 ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާފަިއވާކަން   މަްއސަލައެއް  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ )ހ(  .287

 އިތ ރ   ހ ށަހަޅާފައިވަނިކޮށް   މައްސަލައެއް  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ

 އިސްތިއ ނާފ    ހ ށަހަޅާފައިވާކަން  މައްސަލައެއް   އިސްތިއ ނާފ 

  ތެރޭަގިއ،   ދ ވަހ ގެ (  ވިހި)  20  އަންާގތާ  ކޯޓ ން  ފަރާތަށް  ރައްދ ވާ

  ރައްދ ވާ   އިސްތިއ ނާފ   ކަމަކަށް  ތެރެިއން  ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި

 . އެދެވިދާނެެއވެ  ކޯޓ ގައި ފަރާތ ން

ސެކިއ ރިޓީއެްއ   (1)    ޚަރަދ ެގ  ހިނާގ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް 

ފަރާތ ން ؛ ބެހެއްޓ މަށް ރައްދ ވާ  ިއސްތިއ ނާފ   އެފަދައިން 

ސެކިއ ރިޓީ   ،އެދިއްޖެނަމަ އެ  ފަރާތ ން  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ 

 ބެހެއްޓ މަށް ކޯޓ ން ޝަރ ޠ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

މައްސަލަ   (2)    އިސްތިއ ނާފ ެގ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އަންނަނިވި 

 ؛ބާޠިލ ކ ރ މަށް

    i.   ާލިބިެގންނ ވ ޙަްއޤ   އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ 

ހ ށަހަޅާފައިވ ން ނ ވަތަ ިމ ފަރާތަކ ން އިސްތިއ ނާފ   

ޚިލާފަށް    285ޤާނޫނ ެގ   މާއްދާއާ  ވަނަ 

 ؛އިސްތިއ ނާފ  ހ ށަހަޅާފައިވ ން 

    ii.   421  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހ ށަހަޅާފައިވަނީ،   އިސްތިއ ނާފ 
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  ފަދައިން   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ

 ހިފ މަށް  ބޭނ ން  ނަހަމަޮގތ ގައި  ނިޒާމ   ޝަރީޢަތ ެގ

 ނ ވަތަ  ؛ކަމ ަގިއވ ން

    iii.  ިދަށ ން   ނަންބަރ ެގ  ަވނަ(  1)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މ  

 ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ސެކިއ ރިޓީ  އެދިފައިވާ  ބެހެއްޓ މަށް

 ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީެގންވާ   މ އްދަތ ގައި

 . ނ ވ ން ބަހައްޓާފައި

  ވަކި   ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ މަކާމެދ    ހ ށަހެޅޭ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ކ ރިއަށް   ަމއްސަލަ  ިއސްތިއ ނާފ ެގ  ކަނޑައަޅަންދެން  ޮގތެއް

  ފަސްކ ރެވޭނީ،   ެއޮގތ ން.  ފަސްކ ރަންވާނެއެވެ  ނ ެގންޮގސް

 . މ އްދަތަށެވެ ދ ވަހ ެގ( ވިހި)  20 ިގނަެވެގން

 ނިންމައިފިނަމަ،  ބެލ މަށް  މައްސަލަެއއް  ހ ށަހެޅޭ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި )ނ(  

  ހިމެނޭ   މައްސަލައިަގއި   މަތިން  އިސްނެގ މ ެގ  އަމިއްލަ  ކޯޓ ެގ

 ދ ވަސް (  ވިހި)  20  މަދ ވެެގން  ޖަވާބ ދާރީވ މަށް  ފަރާތްތަކަށް

 . ދޭންވާނެއެވެ 

 

  285  ޤާނޫނ ގެ   މި  ނ ވަތަ  މަތިން  އިސްނެގ މ ގެ   އަމިއްލަ   ކޯޓ ގެ  )ހ(  .288 ބައްދަލ ވ ން   އިސްތިއ ނާފ ގެ 

  ނިންމާ  ބަލަިއަގތ މަށް  އިސްތިއ ނާފ   ދަށ ން   ެގ(  ބ)  މާއްދާެގ  ވަނަ

  އެދިެގން   ޚަޞްމ ން  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި   ޙާލަތ ގައި، 

  ަމއްސަލަ  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށާއި  ައަވހަށް  މައްސަލަ  އިސްތިއ ނާފ ެގ

 ޚ ޞޫމާތް  މަްއސަލަިއަގއި   އެ  ފަސޭހަކ ރ މަށްޓަކައި،  ހިންގ މަށް

  ޮގތެއްަގއި   ައވަސް  ދެނެަގނެ،  ކޮބައިކަން  ނ ކ ތާތަކަކީ  އ ފެދިފައިވާ

 ޚަޞްމ ން  މެދ ގައި  ޮގތްތަކާ  ކ ރިއަށްެގންދެވޭނެ   ޝަރީޢަތް

  ބައްދަލ ވ މެއް   ކަނޑައެޅ މަށް  ޮގތްތަކެއް  ކަމާމެދ   އެ  މަޝްވަރާކޮށް،
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 . ބޭއްވިދާނެެއވެ

ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ކ ރިން މި  ބައްދަލ ވ މަކީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ނ ރަސްމީ  ބޭއްވޭ  ނެތި  ބަދަލ ކ ރ މެއް  ލިޔެކިޔ މެއް  އެްއވެސް 

އެ  މެދ ވެރިކޮށް  ކޮންފަރެންސިންގ  ވީޑިޯއ  އަދި  ބައްދަލ ވ މެކެވެ. 

 ބައްދަލ ވ ން ބޭްއވ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

ަގއި   )ނ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި،  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގ ޅިެގން   މަްއސަލައަކާ  އެ  ފަރާތްތަކ ން  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 

ފ ރ ޞަތ   ފާހަަގކ ރ މަށް  ނ ކ ތާތައް  ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކ ރަން 

ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ    ،ދިނ މަށްފަހ  ގ ޅިެގން  އިސްތިއ ނާފާ 

ޢަ އަޑ އެހ ންތަކ ެގ  ބާްއވަންޖެހޭނެ  ކޯޓަށް ލިޔެކިޔ ންތަކާއި  ދަދ  

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ނިންމޭ   )ރ(   ބައްދަލ ވ މ ަގިއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނިންމ ންތަކަކީ އެ މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރ ން 

 ލާޒިމ  ނިންމ ންތަކެކެވެ. 

 

އިސްތިއ ނާފ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގ ޅިެގން ެއްއވެސް އާ ވާޤިޢާެއއް ނ ވަތަ    .289 ހެކި   ވާޤިޢާއާއި   އާ 

އަންނަނިިވ   ހަމަެއކަނި  ކ ރަންވާނީ  ރިޢާޔަތް  ކޯޓ ން  ހެއްކަކަށް 

 ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 

 ؛އާ ވާޤިޢާެއއް ނ ވަތަ ހެއްކެއް ލިބ މ ން ވަގ ތ ން ހ ށަހަޅާފައިވ ން )ހ(  

ފަރ ވާތެރިކަމާ އެކ ަގިއ މަސައްކަތްކޮށްފަިއވީނަމަވެސް ކޯޓަށް އެންމެ   )ށ(  

 ؛އެ ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ހ ށަހެޅިފައި ނ ވ ން

ވާޤި )ނ(   ސަބަބ ން ޢާއެ  ޭއެގ  ނިންމ މަށް  ަމްއސަލައިެގ  ހެއްކަކީ  ތަކާއި 

ހެއްކެްއ   ނ ވަތަ  ވާޤިޢާއެްއ  ައތ ވެދާނެ  ބަދަލެްއ  ބޮޑ   އެކަށީެގންވާ 

 ކަމ ަގިއވ ން. 
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އެންމެހަިއ  )ހ(  .290 އަޑ އެހ ން   އިސްތިއ ނާފ ގެ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި  ބަލަިއަގތްކަން  އިސްތިއ ނާފ  

މ ްއދަތެއްެގ   އަވަސް  އެންމެ  ވީ  އަންާގފަިއވާނަމަ،  ފަރާތްތަކަށް 

 ތެރޭަގއި އިސްތިއ ނާފ ެގ ައޑ ެއހ ން ކޯޓ ން ތާވަލ  ކ ރަންވާނެއެވެ. 

އިސްތިއ ނާފ ެގ އަޑ އެހ ން ތާވަލ ކޮށްފަިއވާ ތާރީޚާއި ަމއްސަލައިަގިއ   )ށ(  

ހ ށަހެޅ ންތަްއ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  އަނަގބަހ ން  ފަރާތްތަކ ން  ހިމެނޭ 

ކޯޓ ން  ފަރާތްތަކަށް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  ތާރީޚ   ހ ށަހަޅާނެ 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ައޑ އެހ ންތައް   )ނ(   މަދ ެވެގން  ކޯޓ ެގ  )ތިނެއް(   3ބާްއވަންވާނީ 

ަގވާއިދ ަގިއ   ކޯޓ ެގ  ނ ވަތަ  މަޖިލީހަކ ންނެވެ.  ފަނޑިޔާރ ންެގ 

ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ، ނ ވަތަ ކޯޓ ން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، ެއއަށްވ ރެ  

މާއްދާ  މި  އެކ ލަވާލ މަކަށް  މަޖިލީހެއް  ހިމެނޭ  ފަނޑިޔާރ ން  ިގނަ 

 ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

 

ައޑ އެހ ން  )ހ(  .291 ނިންމ ން   ގޮތެއް  ޝަރީޢަތ ެގ  މައްސަލައިެގ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވޭ 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ކަނޑަައޅާ  ކޯޓ ން  )ދޭއް(   2ނިމ ނ ކަމަށް 

ކޯޓ ން  މައްސަލައާމެދ   ިއސްތިއ ނާފ ެގ  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ 

އިސްތިސްނާ  އެހެންނަމަވެސް  ނިންމަންވާނެެއވެ.  ޮގތެއް 

އިތ ރ    މ އްދަތ ،  މި  މަސްދ ވަހ ެގ    1ޙާލަތްތަކ ަގިއ،  )ެއކެއް( 

 މ އްދަތަކަށް އިތ ރ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ފަނޑިޔާރ ންެގ  )ށ(   ބަލާ  މައްސަލަ  ނިންމަންވާނީ  ނިންމ ންތައް  ކޯޓ ެގ 

 އަޣ ލަބިއްޔަތ ންނެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ަމއްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރ ންެގ  )ނ(  

ވަކިވެފަިއވ މ ެގ   މަޤާމ ން  ފަނޑިޔާރަކ   ހިމެނޭ  މަޖިލީހ ަގއި 

ފަނޑިޔާރަށް   އެ  ބެލ މ ަގއި  މައްސަލަ  އެ  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން 
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ބައިވެރިެވވެން ނެތްނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިާވ ޢަދަދަށް އެ މަޖިލީހ ަގިއ  

ހަމަ މި ފަނޑިޔާރ ން  ޙ ކ މްކ ރ ަމކަށް  މައްސަލައިަގއި  އެ  ވާނަމަ 

 މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

ޤާއިމ  )ރ(   އިންޞާފ   އަޑ އެހ މެްއ  ޢަދ ލ   އާ  ކޮންމެހެން  ކ ރ ަމށްޓަކައި 

ފެނިއްޖެނަމަޙާބާއްވަންޖެހޭ   ކޯޓަށް  ކަމަށް  އޮތް   ، ލަތެއް 

 މައްސަލަިއެގ އާ އަޑ އެހ މެއް ބޭއްވިދާނެެއވެ. 

ޮގތްތަކ ެގ   )ބ(   އަންނަނިވި  ބެލ މަށްފަހ ،  މައްސަލައެްއ  އިސްތިއ ނާފ ެގ 

 ތެރެއިން ޮގތަކަށް ނިންމ މެއް ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ. 

 ނ ވަތަ  ؛އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވ ނ  ޙ ކ މް ދެމެހެއްޓ މަށް  (1)   

 ނ ވަތަ  ؛ބަދަލ ކޮށް، އާ ޙ ކ މެްއ ކަނޑައެޅ މަށްޙ ކ މް   (2)   

ނ ވަތަ    (3)    ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނ ވާތީ  ބަޔަކަށް  މ ހިންމ   ދަޢ ވާެގ 

މައްސަލަިއެގ މ ހިންމ  ވާޤިޢާއެއް ސާބިތ ކ ރަންޖެހިފައިވާތީ،  

ކޯޓަށް   ދަށ   ބެލ މަށްޓަކައި،  އަލ ން  މައްސަލަ  އެ 

 ތަހ ވީލ ކ ރ މަށް.

އާ   )ޅ(   މައްސަލަ  ކޯޓ ން  މަރ ޙަލާަގއި  ފ ރަތަމަ  ކ ރާނަމަ،  ޙ ކ މެއް 

ހިންގިއިރ  ނިންމާފައިވާ ޝަރީޢަތ ެގ ޚަރަދާ ގ ޅޭޮގތ ންެވސް ކޯޓ ން 

 ޮގތެއް ނިންމަންވާނެެއވެ. 

ސަބަބ ތަްއ  )ކ(    ވާސިލ ވި  ނިންމ މަށް  އެ  ނިންމ މ ަގއި  ކޯޓ ެގ 

 ތަފްޞީލާއެކ  ބަޔާންކޮށްފައި ޮއންނަންވާނެއެވެ. 

 ]ޙ ކ މް[  ބާބ   ސައ ވީސްވަނަ  ޤާނޫނ ެގ  މި  އިްއވާނީ،  ޙ ކ މް  ކޯޓ ެގ )އ(   

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  އެްއޮގތްވާ  އ ސޫލާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި

  ކޯޓ ގެ   ކަނޑަައޅާފައިނ ވާނަމަ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ވ(   

 ޙ ކ މް.  ޙ ކ މެކެވެ  ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ  ވަގ ތ ން  ނިންމ މަކީ

 ޤާނޫނ ެގ  މި  ކ ރިޔަށްެގންދަންވާނީ  ކަންކަން  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ
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 ޙ ކ މް  ކޯޓ ތަކ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ[  ބާބ   ބައްތިރީސްވަނަ

 ކަމާބެހޭ  ޮގތ ެގމަތިން  ށްފައިވާބަޔާންކޮ  ގައި  ]ތަންފީޛ ކ ރ ން

 . ޑިވިޜަނ ންނެވެ ތަންފީޛ ކ ރ ާމބެހޭ ޙ ކ މް ކޯޓެްއެގ

 

 ބާބ    ހަތާވީސްވަނަ 
 ޙާލަތްތައް   އިސްތިސްނާ   މ ރާޖަޢާކ ރެވޭނެ   ޙ ކ މް   ނިހާއީ 

 

  އަލ ން   ޙ ކ މެއް   ނިހާއީ 
 މ ރާޖަޢާކ ރ ން 

ޙާލަތްތަކ ަގއި،   )ހ(  .292 ިއސްތިސްނާ  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގިއ  މި 

އެ ޙ ކ މް ނިސްބަތްާވ  ނިހާއީ ޙ ކ މެއް އަލ ން މ ރާޖަޢާކ ރަން އެދި،  

 މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމަށް، އެ ޙ ކ މް ކ ރި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެެއވެ. 

ޙ ކ މެއް ނިހާއީ ވެފަިއވާކަމަށް ބެލެވޭނީ   ،މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށްޓަކައި )ށ(  

މަރ ޙަލާއެްއ   އެންމެހައި  އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މެއް  އެ 

އެންމެހަިއ  އޮތް  ިއސްތިއ ނާފ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ނިމިފައިވ މަށް 

 ފ ރ ޞަތ  ެގއްލިފަިއވ މަށެވެ. 

ވި ނިހާއީ ޙ ކ މެްއ އަލ ން މ ރާޖަޢާކ ރަން އެދި ހ ށަހެޅޭނީ، ައންނަނި )ނ(  

 މައްސަލައިެގ ޚަޞްަމކަށެވެ. އެ ޙ ކ މް ނިސްބަތްވާ ޙާލަތްތަކ ަގިއ، 

ޙ ކ މްކޮށްފަިއވާ    (1)    ޚަޞްމަކަށް  ނިހާއީ  މައްސަލަިއެގ 

ދިޔައިރ  ހިނަގމ ން  ޝަރީޢަތް   މައްސަލަިއެގ 

ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލަިއެގ  ނަމަވެސް   ވ ޖޫދ ވެފަިއވާ، 

މ ހިންމ     ،ލިބިފައިނެތް މައްސަލަިއަގިއ މައްސަލައަށް  އަދި 

ހެއްކެްއ ނ ވަތަ ވާޤިޢާއެްއ ކޮށްފައިާވ ޙ ކ މް ބަދަލ ވެދާފަދަ  

ޙ ކ މްކ ރ މަށްފަހ  އެނގ ން  ،މައްސަލަިއެގ  ނ ވަތަ    . ލިބ ން 

ެގ ފަހ ން ވ ޖޫދ ވެފަިއވާ ތެރޭަގއި، ޙ ކ މް ކ ރި ތާރީޚ   މީެގ)

 ނ ވަތަ؛ ވާޤިޢާެއއް ނ ވަތަ ހެްއކެއް ނ ހިމެނެއެވެ.(
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ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް  ނިހާއީ ޙ ކ މް ނިސްބަތްވާ މަްއސަލައިެގ    (2)   

ނިމިފައިވަނީ ކ ށެއްެގ    ،މައްސަލަ  ޖިނާއީ  ހިނާގފަިއވާ 

. )މި ނަންބަރ ގެ ސަބަބ ން ކަމަށް، ޝަރީޢަތަށް ސާބިތ ވ ން

ކ ށެއް  ޖިނާއީ  މައްޗަށް  މީހެއްެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި، 

 ޝަރީޢަތ ން ސާބިތ ވެފައި އޮތ މަކީ ލާޒިމ ކަމެއް ނޫނެވެ.( 

މި  )ރ(   ހ ށަހަޅަންާވނީ،  ހ ށަހެޅ މެއް  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ޙާލަތެްއ މާ ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ނ(  އްދާެގ 

 ވ ޖޫދ ަގއިާވކަން، ސަބަބ  ބަޔާންކ ރ މާއެކ  ލިޔ މ ންނެވެ. 

 މި  ހ ށަހެޅ މެއް  ހ ށަހަޅާ  އެދި  މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މެއް  ނިހާއީ )ބ(  

 ޙާލަތެއް   ޙާލަތްތަކ ންކ ރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ަގއި(  ނ)  މާއްދާެގ

 . ހ ށަހަޅަންާވނެއެވެ ތެރޭަގއި ދ ވަހ ެގ( ނ ވަދިހަ) 90 މެދ ވެރިވިތާ

 ފާއިތ ވ މަށްފަހ ،  މ އްދަތ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި(  ބ)  މާއްދާެގ  މި )ޅ(  

.  ހ ށަެއއްނޭޅޭނެއެވެ  އެދި  މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މެއް

  ނަންބަރ ަގއި   ވަނަ(  2)  ެގ(  ނ)  މާއްދާގެ   މި  އެހެންނަމަވެސް،

 ޙ ކ މްކ ރާތާ  އެ  ެމދ ވެރިވެފައިވާނަމަ،  ޙާލަތެއް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ

 ޙ ކ މް   ކ ރިން   ހަމަވ މ ެގ  ހަރ ދ ވަސްއަ(  ދޭއް)  2  ިގނަެވެގން

 . ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ އެދި މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް

ކޯޓ ން  )ކ(    ޙ ކ މެްއ  ނިހާއީ  ޮއތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފެްއ ޞާމ ރާޖަޢާކ ރަންވާނީ، ަމއްސަލަިއެގ ޚަޞްަމކަށް ބޭއިން އަލ ން  

ކ ރިމަތިވިޔަ ނ ދިނ މަށްޓަކައި މި މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ެއ  

ޙާލަތެއް  އިސްތިސްނާ  ބަލަންޖެހޭފަދަ  އަލ ން  ޙ ކ މް 

މެދ ވެރިވެފަިއވާނަމަ، ޙ ކ މް އަލ ން މ ރާޖަޢާކ ރ ން ފިޔަވައި އެހެން 

މައްސަ އެ  ނ ފެންނަ  ޮގތަކ ން  ލިބިދާނެކަމަށް  ޙައްލެއް  ލައަށް 

 ކަމ ަގިއވާނަމަެއވެ. 
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 އަލ ން   ޙ ކ މެއް  ނިހާއީ  ދަށ ން  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )އ(   

 ހ ށަހެޅ މެއް   ކޯޓަށް   ކޮށްފައިވާ   ޙ ކ މެއް  އެ  އެދި  މ ރާޖަޢާކ ރ މަށް

 އަލ ން  ޙ ކ ެމއް  އެ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ(  ހަތެއް)  7  ލިބޭތާ،

 އެ   ބަލަިއަގތ މާމެދ   ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  މ ރާޖަޢާކ ރ މަށް

  އެ   ނިންމާޮގތެއް  ކޯޓ ން  އަދި.  ނިންމަންވާނެެއވެ  ޮގތެއް  ކޯޓ ން

 . އަންަގންވާނެެއވެ ލިޔ މ ން ފަރާތަށް  ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ ން

އަލ ން  )ވ(    ޙ ކ މެއް  ނިހާއީ  ދަށ ން  ެގ  )އ(  މާއްދާެގ  މި 

ނިންމ މަކީ  ނިންމާ  ކޯޓަކ ން  މ ރާޖަޢާކ ރ މާމެދ  

 އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވޭނެ ނިންމ މެއް ނޫނެވެ. 

 

  އަނެއް   ހިމެނޭ   މައްސަލައިގައި 
 ޖަވާބ ދާރީވ ން   ފަރާތ ން 

ހ ށަހެޅ މަކީ    .293 ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެދި  މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މެއް  ނިހާއީ 

އެްއވެސް   ނ ވަތަ  ނެތް  ހ ށަހަޅާފައިާވ  ބަލައިަގނެވެން  ނެތި  އަސާސެއް 

ޚަޞްމ    އަނެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  ހިނދަކ ،  ނ ވާހާ  ހ ށަހެޅ މަކަށް 

ނ ވަތަ ޚަޞްމ ން ޖަވާބ ދާރީވ މަށްޓަކައި ކޯޓ ން އެފަރާތްތަކަށް އެ ހ ށަހެޅ ން  

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

 

  ޙ ކ މް   ނ ވަތަ   ނަތީޖާ   ޙ ކ މ ގެ 
 ފަސްނ ވ ން   ތަންފީޛ ކ ރ ން 

ދަށ ން  )ހ(  .294 ބާބ ެގ  މި  ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކ ،  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓ ން 

ހ ށަހެޅ ނ   އެދި  މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މެއް  ނިހާއީ 

ކަމ ަގިއވީނަމަެވސް، އެ ޙ ކ މެއްެގ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނ ވަތަ ެއ ޙ ކ މް 

 ތަންފީޛ ކ ރ ން ފަސްވެެގނެއް ނ ދާނެއެވެ. 

މ ރާޖަޢާކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިވާ ނިހާއީ ޙ ކ މާމެދ  ކޯޓ ން ޮގތެްއ   )ށ(  

ކޯޓަށް  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ޙ ކ މް  އެ  ކަނޑައަޅަންދެން 

މައްސަލަެއއްނަމަ،  ހިމެނޭ  މ ދަލެއް  އަދި  ފަސްކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ރައްކާތެރިކ ރ މަށާއި،   މ ދާ  ހިމެނޭ  ޙ ކ މ ަގިއ  ކޮށްފަިއވާ  ކ ރިން 
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މައް ހިމެނޭ  ޮގތެްއ ފައިސާ  ވަކި  މ ރާޖަޢާކޮށް  ޙ ކ މް  ސަލަެއްއނަމަ 

ކޯޓަށް  ބެހެއްޓ މަށް  ސެކިއ ރިޓީއެއް  ކަނޑަައޅަންދެން  ކޯޓ ން 

 ފެންނަނަމަ އެކަމަށް އަމ ރ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

  ގޮތެއް   މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މާމެދ  
 ނިންމ ން 

 ހ ށަހެޅ މެއް   ހ ށަހަޅާ  އެދި  މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މެއް  ނިހާއީ )ހ(  .295

  3 ފެށެިގން ތާރީޚ ން ފޮނ ވާ ފަރާތަށް  އަނެއް ހިމެނޭ މައްސަލަިއގައި

  ޮގތެއް   ކޯޓ ން   ހ ށަހެޅ މަކާމެދ   އެ  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ(  ތިނެއް)

 . ނިންމަންވާނެއެވެ

ސ ވާލ   )ށ(   އެކަމާމެދ   ނިންމ މަކީ  ނިންމާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ    މި 

 ނޫނެވެ. އ ފެއްދޭނެ ނިންމ މެއް 

 

  މ ރާޖަޢާކ ރ މަށްފަހ  
  އަލ ން   މައްސަލައިގައި 
 ޙ ކ މްކ ރ ން 

ހ ށަހަޅާފަިއާވ   )ހ(  .296 އެދި  މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މެއް  ނިހާއީ 

ނިންމާ   މ ރާޖަޢާކ ރ މަށް  ޙ ކ މް  ކޯޓ ެގ  ބިނާކޮށް  ހ ށަހެޅ މަކަށް 

ސަބަބ ތަކ ެގ   ބިނާކޮށްފައިވާ  ނިންމ ން  އެ  ތަފްޞީލ  ޙާލަތ ގައި، 

 ބަޔާންކޮށް ކޯޓ ން އަލ ން ޙ ކ މްކ ރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތަށް ކޯޓ ން އަލ ން ޙ ކ މް  )ށ(  

ޝަރީޢަތ ެގ  ނަގައިދީފައިވާ  މައްސަލައިަގއި  އެ  ކ ރިން  ކ ރާނަމަ، 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. ޚަރަދާ މެދ ގައިވެސް ކޯޓ ން ޮގތެއް 

ބިނާކޮށްފައިާވ   )ނ(   ނިންމ ން  ނިންމި  ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގިއ  ލިޔ މެްއ  ބަޔާންކ ރާ  ސަބަބ ތައް  ތަފްޞީލީ 

 ފަރާތްތަކަށް ކޯޓ ން ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
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 ބައި   ހަތަރ ވަނަ
 ހެއްކާބެހޭ 
 

 ބާބ    އަށާވީސްވަނަ 
 ހާމަކ ރ ން  ހެކި 

 

  ޮގތަކަށް   އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .297 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   ބާބ    މި 

 ފަނަރަވަނަ   ޤާނޫނ ެގ  މި  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ

 ދަޢ ވާކ ރ މ ގެ   މަްއސަލަތަކ ަގއި  ބާވަތ ެގ  އިޚްތިލާފެއްނ ވާ[  ބާބ 

  މައްސަލަތަކާިއ،   ބާވަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  ]އިޖ ރާއަތ   ޚާއްޞަ

  ަގއި   ]ޓްރެކް   މައްސަލަތަކ ެގ  ކ ދި[  ބައި   އެްއވަނަ  ބާބ ެގ  ވިހިވަނަ

  މަދަނީ   އެހެން  ފިޔަަވއި،  މައްސަލަތައް  ބާވަތ ެގ  ބަޔާންކ ރާ

  ގ ޅޭޮގތ ން   ހާމަކ ރ މާ  ހެކި  ޝަރީޢަތްތަކ ގައި  މައްސަލަތަކ ެގ

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބ ގައި މި ޢަމަލ ކ ރާނީ،

ލިޔ މެްއ   )ށ(   ަވކި  ހާމަކ ރާނީ  ލިޔ މެއް  ޚަޞްމަކ   ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި 

ވ ޖޫދ ަގއި ވާކަން ނ ވަތަ ކޮންމެވެސް އިރެްއަގއި ވ ޖޫދ ަގިއ ވީކަން  

 ބަޔާންކޮށްެގންނެވެ. 

 

ލިޔ މެއް  އަންނަނިވި   )ހ(  .298 ޙައްޤ    ބެލ މ ގެ   ލިޔ މެއް   ހާމަކ ރާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  ިމ  ފިޔަަވއި،  ޙާލަތްތަކ ަގއި 

ބެލ މ ެގ  ލިޔ ން  އެ  ޚަޞްމަށް  ައނެއް  މައްސަލަިއެގ  ހާމަކ ރ މ ން، 

 ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއވެ. 

އެ ލިޔ މަކީ، ލިޔ ން ހާމަކ ރި ޚަޞްމ ެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގއިާވ   (1)   

 ؛ލިޔ މެއް ކަމ ަގއި ނ ވ ން 

ހާމަކ ރި   (2)    ލިޔ ން  އެ  ހ އްޓ ވ މަކީ  ބެލ ން  ލިޔ ން  އެ 
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 ؛ޚަޞްމ ެގ ޙައްޤެއް ނ ވަތަ ޒިންމާއެއް ކަމަށްވ ން

ޙާލަތެއް   (3)    ފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

 މެދ ވެރިވ ން. 

  ހާމަކޮށްފަިއވާ   ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ަވނަ(  2)  ެގ(  ހ)  މާއްދާެގ  މި )ށ(  

 ދިނ މަކީ  ހ އްދަ  ބެލ މ ެގ  ލިޔ ންތައް  ިގންތިެއއްެގ  ނ ވަތަ  ބާވަތ ެގ

  ވާނެކަމަށް   ކަމަކަށް   ނ ބައްދަލ   މައ ޟޫޢާ   މައްސަލަިއެގ

 ނ ވަތަ  ބާވަތ ގެ   އެ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ،  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލަިއެގ

  ދިނ ން   ހ އްދަ  ބެލ މ ެގ  ލިޔ ންތައް  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ިގންތީެގ

 ހ އްދަ  ބެލ މ ގެ   ލިޔ ންތައް  އެ  ނަމަވެސް.  ލާޒިމެއްނޫނެވެ  އެފަރާތަށް

  އެ   ސަބަބަށްޓަކައި  ނ ބައްދަލ ވާނެ  މައ ޟޫޢާ  މައްސަލައިެގ  ދިނ ން

 ހެކި  ހ ށަހަޅާ  އެފަރާތ ން  ނ ދޭކަން  ހ އްދަ  ބެލ މ ެގ  ލިޔ ންތައް

 . ފާހަަގކ ރަންވާނެެއވެ އިބަޔާނ ގަ  ހާމަކ ރ މާގ ޅޭ

ެގ   )ނ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ބޭނ މަށްޓަކައި،  2)މި  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )

ލިޔ މެއް ބެލ ން ހ އްޓ ވ މަކީ އެ ލިޔ ން ހާމަކ ރި ޚަޞްމ ެގ ޙައްޤެްއ  

 ނ ވަތަ ޒިންމާެއއް ކަމަށް ބަލާނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއެެވ. 

ހިނާގ    (1)    ަމއްޗަށް  އެ  އިމްތިޔާޒ   ފަންނ ެގ  ޤާނޫނީ 

 ؛ލިޔ މަކަށްވ ން

ކޮށްެގން އ ޅޭ  އެ    (2)    ކަިއވެނި  ލިޔ މ ަގއި އޭނާ، ނ ވަތަ އޭނާ 

ފަރާތް ނ ވަތަ އޭނާެގ ދަރިންެގ މައްޗަށް ކ ށެއް ސާބިތ ވާނެ  

 ؛ފަދަ މަޢ ލޫމާތެއް ހިމެނިފައިވ ން

އިމްތިޔާޒ    (3)    ލިޔ މަކީ  އެ  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި  ޢާންމ  

 ލިބިެގންވާ ލިޔ މަކަށްވ ން. 
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އެވަނީ، މި   )ހ(  .299 މާނަ   ލިޔ މ ގެ  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ލިޔ ން"  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  ބާބ ެގ 

ނ ވަތަ  ހިމެނިފައިވާ  މަޢ ލޫމާތެއް  ބާވަތެްއެގ  އެްއވެސް 

ތެރޭަގިއ   މާނަިއެގ  ލިޔ މ ެގ  އެްއޗަކަށެވެ.  ކޮންމެ  ރައްކާކ ރެވިފަިއވާ 

ޓޭޕާިއ،   ީވޑިޯއ  ޓޭޕާިއ،  އޯޑިއޯ  ލިޔ ންތަކާއި،  ލިޔެފަިއވާ  އަތ ން 

އީ މ މެއިލާ-ފޮޓޯއާއި،  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެހެނިހެން  ލާތ ތަްއ އާޞައި 

ޯވޑް ލިޔ ންތަކާިއ،  އިލެކްޓްރޯނިކް  ޕްރޮސެސްކޮށްފައިާވ  -ހިމެނޭޮގތ ން 

މެޓަޑޭޓާ  ލިޔ ންތަކާއި  ފޮހެލާފައިވާ  ޑޭޓާބޭސްތަކާިއ،  ލިޔ ންތަކާއި، 

 ހިމެނެއެވެ. 

ލިޔ މަކާ ގ ޅޭޮގތ ން،    ،މި ބާބ ގައި، "ކޮޕީ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ )ށ(  

ރަްއކާކ ރެވިފައި  ނ ވަތަ  ހިމެނިފަިއވާ  ަމޢ ލޫމާތ   ލިޔ މ ަގއި  ވާ 

ކޮންމެ  ނަކަލ ކޮށްފަިއާވ  ވިޔަސް  ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ސީދާޮގތ ން 

 އެްއޗަކަށެވެ. 

 

 

ވަނަ މާްއދާ އެ މަްއޗަށް ހިނާގ ަމއްސަލަތައް ފިޔަވަިއ،   313މި ޤާނޫނ ެގ    .300 ހާމަކ ރ ން   ހެކި 

ޢަމަލ ކ ރާނީ   ގ ޅިެގން  ހާމަކ ރ މާ  ހެކި  މައްސަލައެްއަގއި  ކޮންމެ  އެނޫން 

 އަންނަނިވި އ ސޫލ ތަކަށެވެ. 

ހާމަކ ރ މަށް  )ހ(   ހެކި  ކަނޑަޅާނާހާހިނދަކ ،  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓ ން 

ހާމަކ ރ މ ެގ  ހެކި  އިޝާރާތްކ ރަނީ  ެއ  އަންގައިފިނަމަ،  ކޯޓ ން 

 ޢާންމ  އ ސޫލަށެވެ. 

ހާމަކ ރާކ ރ މ ން   )ށ(   ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  ޢާންމ   ހާމަކ ރ މ ެގ  ހެކި 

މިންވަރ   ހާމަކ ރާ  ހިނދެއްގައި،  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް  ފ ދޭނެކަމަށް 

 ނ ވަތަ ހާމަކ ރ މ ެގ ދާއިރާ ހަނިކ ރ މ ެގ ބާރ  ކޯޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ޢާންމ  އ ސޫލ ެގ ދަށ ން ހެކި ހާމަކ ރާ މިންވަރަށް ހެކި ހާމަކ ރ މަށް  )ނ(  
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ނ ވަތަ ހެކި ހާމަކ ރ މ ެގ ދާއިރާ ހަނިކ ރ މަށް މައްސަލައިަގިއ ހިމެނޭ  

 ޚަޞްމ ންނަށްވެސް ލިޔ މ ން ެއއްބަސްެވވިދާނެެއވެ. 

 

  ދަށ ން   އ ސޫލ ގެ   ޢާންމ  
 ލިޔެކިޔ ން   ހާމަކ ރަންޖެހޭ 

އ ސޫލ ެގ    .301 ހާމަކ ރ ން  ޢާންމ   ޚަޞްމަކ   ކ ރ މ ަގއި  ހާމަކ ރާ  ހެކި  ދަށ ން 

 ލާޒިމ ވާނީ ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ލިޔ ންތަކެވެ. 

 އަދި ؛ އެފަރާތަކ ން އެމަްއޗަށް ބަރޯސާވާ ލިޔ ންތައް  )ހ(  

ކޮށްފާނެ  )ށ(   އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  ކަމަކަށް  ަވކާލާތ ކ ރާ  އެފަރާތެއް 

އެހެން   ނޭދެވޭ ލިޔ ންތަކާއި،  ކަމަކަށް  ވަކާލާތ ކ ރާ  ޚަޞްމަކ  

ަވކާލާތ ކ ރާ  ޚަޞްމަކ   އެހެން  ލިޔ ންތަކާއި  އަސަރެްއކޮށްފާނެ 

 އަދި؛ ކަމަކަށް ބާރ ލިބޭ ލިޔ ންތައް

 އެހެން ޤާނޫނެއްެގ ދަށ ން އެފަރާތެއް ހާމަކ ރަންޖެހޭ ލިޔ ންތައް.  )ނ(  

 

ޤާނޫނ ެގ  ޢާންމ    )ހ(  .302 ޒިންމާ   ހޯދ މ ގެ   ލިޔެކިޔ ން  މި  ހާމަކ ރ މ ަގިއ،  ހެކި  ދަށ ން    301އ ސޫލ ެގ 

ިގންތީަގިއ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގިއ  )ނ(  އަދި  )ށ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހިމެނޭ ލިޔ ންތައް ހޯދ މަށް އެ ޚަޞްމަކ  އެކަށީެގންވާ މިންވަރަކަށް  

 މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ަގއި   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ލިޔެކިޔ ން  މި  އެ  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

މަސަްއކަތްކޮށްފައިާވކަން  މިންވަރަކަށް  އެކަށީެގންވާ  ހޯދ މަށް 

 ކަނޑައެޅ މ ަގއި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 ؛ޢަދަދ  ލިޔ ންތަކ ެގ  (1)   

 ؛މައްސަލަިއެގ ބާވަތާއި ޭއެގ އ ނދަޫގ މިންވަރ   (2)   

މަސައްކަތ ެގ  ވަކި    (3)    ކ ރަންޖެހޭ  ހޯދ މަށް  ލިޔ މެއް 

 އަދި؛ ފަސޭހަކަމާއި އެކަމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދ 

ބެލެވޭ    (4)    ހޯދިދާނެކަމަށް  ތެރޭަގއި  ހޯދ މ ެގ  ލިޔެކިޔ ން 
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 ލިޔ މެއްެގ މ ހިންމ ކަން. 

އެކަށީެގންާވ   )ނ(   ހޯދ މަކީ  ލިޔ ން  ބާަވތެއްެގ  ނ ވަތަ  ިގންތިެއްއެގ  ވަކި 

ލިޔ މެްއ  ކަމެއް   އެފަދަ  ޚަޞްަމކ   ޤަބޫލ ކ ރެވިެގން  ނޫންކަމަށް 

ހޯދާފައިނ ވާނަމަ، ެއ ލިޔ މެްއ ނިސްބަތްވާ ިގންތި ނ ވަތަ ބާަވތާއެކ   

 ހެކި ހާމަކ ރިކަމ ެގ ބަޔާނ ަގއި ފާހަަގކ ރަންވާނެެއވެ. ، އެކަން

މައްސަލައިެގ  ޚަޞްމަކ  ހެކި ހޯދާފައިވާ ޮގތާމެދ  ތަޢ ނ ކ ރ މަށް އެ   )ރ(  

 އެހެން ޚަޞްމ ންނަށް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

  ހ ރި   ދަށ ގައި   ބާރ ގެ   ޚަޞްމެއްގެ 
 ލިޔ ންތައް 

އޭނާެގ   )ހ(  .303 އޮންނާނީ  ޒިންމާ  އޮންނަ  ޚަޞްމަކަށް  ހާމަކ ރ މަށް  ހެކި 

ިއރެއްަގިއ   ކޮންމެވެސް  ނ ވަތަ  ހ ރި،  ެއއިރެްއަގއި  ދަށ ަގއި  ބާރ ެގ 

 ހާމަކ ރ މަށެވެ.ހ ރި ލިޔ ންތައް 

ޚަޞްމެއްެގ   )ށ(   މަޤްޞަދަށްޓަކައި،  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބާރ ެގ ދަށ ަގއި އެއިރެއްަގއި ނ ވަތަ ކޮންމެވެސް އިރެއްަގއި ލިޔ މެްއ  

 ހ ރި ކަމަށް ބެލެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 

އެއިރެއްަގއި ނ ވަތަ މާއްދީޮގތ ން އޭނާެގ ހިޔާޒަތ ެގ ދަށ ަގއި    (1)   

 ؛ކޮންމެވެސް އެހެން އިރެްއަގއި ހ ރި އެއްޗަކަށްވ ން 

ނ ވަތަ    (2)    އެއިރެއްަގއި  ޭއނާއަށް  ޙައްޤ   ހިޔާޒަތ ެގ  އޭެގ 

އެްއޗަކަށްވ ން ލިބިފައިވާ  އިރެްއަގިއ  އެހެން  ؛ ކޮންމެވެސް 

 ނ ވަތަ

ނެގ މަށް    (3)    ކޮޕީ  އޭެގ  ނ ވަތަ  ބެލ މަށް  އެްއޗެއް  އޭނާއަށް  އެ 

އެ އިރެއްަގއި ނ ވަތަ ކޮންެމެވސް އެހެން އިރެްއަގއި ޙައްޤ   

 ލިބިފައިވާ ެއއްޗަކަށްވ ން. 
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އެްއވެސް   )ހ(  .304 ހާމަކ ރ ން   ކޮޕީ  ހާމަކ ރ މަށް  ކޮޕީ  ިގނަ  ކޮޕީއަށްވ ރެ  ެއއް  ލިޔ މެއްެގ 

 ޚަޞްމަކަށް ލާޒިމ ެވެގނެއްނ ެވއެވެ. 

މަޤްޞަދެއް  )ށ(   ތެރެއިން  މަޤްޞަދ ތަކ ެގ  އަންނަނިވި 

ލިޔ މަކީ ހާސި ޤަޞްދ ކ ރާ  ހ ށަހެޅ މަށް  ޚަޞްމަކ   ލ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ނ ވަތަ އެ ލިޔ މެްއެގ ބައެއް ފޮހެލ މ ެގ ، އ ނިއިތ ރެއް ެގނެވިފައިވާ 

ނ ވަތަ އެހެންވެސް ފާހަަގެއްއ ، ޮގތ ން އެްއވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިވާ

ލިޔ މެްއ   ވަކި  ލިޔ މަކީ  އެ  ކޮޕީއެްއނަމަ،  ލިޔ މެއްެގ  ޖަހާފައިވާ 

 ކަމ ަގއި ބަލަންވާނެެއވެ. 

ޤަޞްދ ކޮށްފައިާވ    (1)    ބަރޯސާވ މަށް  މައްޗަށް  އެ  އެފަރާތަކ ން 

 ނ ވަތަ ؛ ލިޔ މެއް ކަމ ަގިއވ ން

އަސަރ ކ ރާނެ،    (2)    ނޭދެވޭ  ކަަމކަށް  ވަކާލާތ ކ ރާ  އެފަރާތެއް 

އެހެން   ނޭދެޭވ ނ ވަތަ  ކަމަކަށް  ވަކާލާތ ކ ރާ  ޚަޞްމަކ  

ވަކާލާތ ކ ރާ   ޚަޞްމަކ   އެހެން  ނ ވަތަ  އަސަރ ކ ރާނެ، 

 ކަމަކަށް ބާރ ލިބިދޭ ލިޔ މެއް ކަމ ަގިއވ ން. 

 

  ހާމަކ ރާ   ދަށ ން   އ ސޫލ ގެ   ޢާންމ  
 އިޖ ރާއަތ    ޢަމަލ ކ ރާ   ކ ރ މ ގައި 

ހާމަކ ރ މ ެގ   )ހ(  .305 ހެކި  އ ސޫލ ން  މި  ޢާންމ   ހިނާގނީ  އިޖ ރާއަތ  

 މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ކޮންމެ ޚަޞްމަކ ވެސް ހާމަކ ރ މަށް ލާޒިމ ވާ ލިޔ ންތަކ ެގ ލިސްޓެްއ   )ށ(  

ޚަޞްމ ންނަށް   ނ ވަތަ  ޚަޞްމަށް  އަނެްއ  ތައްޔާރ ކޮށް 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ލިސްޓ ަގއި ފަސޭހަ ތަރ ތީބަކ ން، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ  )ނ(  

ފާހަަގކ ރ މާއެކ ،   ލިޔ ންތައް  ބޭނ ންވާ  ކ ރ ކޮށް،  ވީހާވެސް  އަދި 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

އެފަރާތ ެގ   (1)    ނ ދިނ މަށް  ފ ރ ޞަތ   ބެލ މ ެގ  ލިޔ މެއް  އެ 
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ބ ނާ  އޮތްކަމަށް  ޒިންމާއެއް  ނ ވަތަ  ޙައްޤެއް  މައްޗަށް 

 އަދި؛ ލިޔ ންތައް

އެ ޚަޞްމ ެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގއި މިހާރ  ނެތް ލިޔ ންތައް އަދި   (2)   

 އެ ލިޔ ންތަކަށް ވެފަިއވާ ޮގތް. 

ހެކި  )ރ(   ލިސްޓާެއކ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޚަޞްމ   ހާމަކ ރި  ލިޔ ންތައް  ެއ  ބަޔާނެއް  ހާމަކ ރިކަމ ެގ 

މަޢ ލޫމާތ ތައް  އަންނަނިިވ  ބަޔާނ ަގއި  އެ  ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ހާމަކ ރ ން ލާޒިމ ވާ ލިޔ މެއް ހޯދ މަށްޓަކައި   (1)   

 ؛މަސައްކަތް ކ ރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން

އޮތް    (2)    ހާމަކ ރ މަށް  ލިޔެކިޔ ން  ހާމަކ ރަންޖެހޭ  އެފަރާތ ން 

 އަދި ؛ އެނޭގނެކަމަށް ބ ނެ ިއޤ ރާރ ވެފަިއވ ންޒިންމާ 

އެފަރާތ ެގ   (3)    ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ލިބިފައިވާ 

ބ ނެ  އަދާކ ރިކަމަށް  ޒިންމާ  އޮތް  މައްޗަށް 

 އިޤ ރާރ ވެފަިއވ ން. 

ނ ވަތަ  )ބ(   ކ ންފ ންޏެއް،  ފަރާތަކީ  ދޭ  ބަޔާން  ހާމަކ ރިކަމ ެގ  ހެކި 

އެފަދަ  އެނޫންެވސް  ނ ވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާއެއް  ނ ވަތަ  ޕާޓްނަރޝިޕެއް 

ބަޔާނ ަގިއ، އެ ޤާނޫނީ  ޝަޤާނޫނީ   ޚްޞެއްެގ  ޝަޚްޞެއްނަމަ، އެ 

ބަޔާން ފަދައިން   ފަރާތ ން  އެނޭގނެ  ކޮބައިކަން  ފަރާތަކީ  ދޭ 

ބަޔާން ދިނ މަށް އެކަށީެގންވާ ފަރާތެްއ   ކީ އެބަޔާންކޮށް އަދި އޭނާއަ

 ކަމަށް ދެކޭ ސަބަބ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ލިސްޓެއް އެކ ލަވާލ މަކާ ނ ލައި، އަދި ހާމަކ ރާ  )ޅ(  

ލިޔ ންތަްއ   ނ ލައި  ހ ށަހެޅ މަކާ  ބަޔާނެއް  ހާމަކ ރިކަމ ެގ  ފަރާތ ން 

ލިޔ މ ން  ޚަޞްމ ންނަށް  މައްސަލައިެގ  ހާމަކ ރ މަށް 
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 އެއްބަސްެވވިދާނެެއވެ. 

މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމަކަށް   ،އެހެން ޤާނޫނަކ ން ހ އްދަކ ރާ ޙާލަތ ގައި )ކ(   

 ނ ވާ ފަރާތަކަށް ހެކި ހާމަކ ރިކަމ ެގ ބަޔާން ދެވިދާނެެއވެ. 

 

  ހިނގަމ ންދާއިރ    މައްސަލަ 
  އިލްތިޒާމ    ހާމަކ ރ މ ގެ 

 ދެމިގެންދިޔ ން 

މައްސަލައިެގ    .306 ޒިންާމ  އޮންނަ  މައްޗަށް  ޚަޞްމ ނެްގ  ހާމަކ ރ މަށް  ހެކި 

ައޑ އެހ ންތައް   ދެމިއޮންނާނެޝަރީޢަތ ެގ  ހާމަކ ރ މ ެގ އެނިމެންދެން  ައދި  ވެ. 

މައްސަލަ  މަޢ ލޫމާތ   ލިޔ ންތަކެްއެގ  ހިނާގ  އެަމއްޗަށް  އިލްތިޒާމ  

ލިބިއްޖެނަމަ ޚަޞްމަކަށް  ޚަޞްމ ންެގ ، ހިނަގމ ންދަނިކޮށް  އެހެން  ެއކަން 

 ސަމާލ ކަމަށް ެގންނަންވާނެެއވެ. 

 

ހެއްކަކީ   )ހ(  .307 އ ސޫލ    ޚާއްޞަ   ހާމަކ ރ މ ގެ   ހެކި  ހާމަކޮށްފައިާވ  ޚަޞްމަކ   ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  ޢާންމ  

މައްސަލަިއަގިއ ބޭނ ންވާ މިންވަރަށްވ ރެ މަދ  ހެކި ކަމ ަގިއވާނަމަ،  

ވަކި   ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ  އ ސޫލާ  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  މި 

ވަކި   އެދެވިދާނެެއވެ.  ޚަޞްމަކަށް  އެހެން  ހާމަކ ރ މަށް  ލިޔ މެއް 

ކ ރ މަށް ޚަޞްމަކ  ކޯޓ ަގއި އެދޭއިރ ، ކޯޓ ން ކ ރ މަށް ލިޔ މެއް ހާމަ

ކޯޓ ަގިއ   އަދި  އޮންނަންވާނެެއވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  އަމ ރ   ބޭނ ންވާ 

 އެދޭ ކަންކަމާގ ޅޭ ހެކި، އެ ހ ށަހެޅ މާއެކ  ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންާވނެއެވެ. 

ައންނަނިިވ  )ށ(   އަމ ރަކީ،  ކ ރާ  ހާމަކ ރ މަށް  ލިޔ ެމއް  ވަކި 

ކ ރ މަށް  ކަންތައްތަކެއް  ނ ވަތަ  ކަމެއް  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކ ެގ 

 ޚަޞްމަކަށް އަންަގއި ކޯޓ ން ކ ރާ އަމ ރެކެވެ. 

ބާވަތަށް   (1)    ނ ވަތަ  ިގންތި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އަމ ރ ަގއި  އެ 

 ؛ނިސްބަތްވާ ލިޔ ންތައް ހާމަކ ރ މަށް

މިންވަރަށް ލިޔ ން ހޯދ މ ެގ  އެ އަމ ރ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ    (2)   

 ؛މަސައްކަތް ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށް 
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ލިޔެކިޔ ން ހޯދ މަށް ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ނަތީޖާއެްއެގ ޮގތ ން   (3)   

 ފެންނަ ލިޔ ންތައް ހާމަކ ރ މަށް.

ޮގތެްއ   )ނ(   ކޯޓ ން  އަމ ރ ކ ރ މާމެދ   ހާމަކ ރ މަށް  ލިޔ މެއް  ވަކި 

މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަމަށް ކޯޓ ން ނިންމ މ ގައި،  

ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. ޚާއްޞަކޮށް ޚަޞްމަކ  ހާމަކ ރ މަށް ލާޒިމ ާވ  

އެންމެހައި ލިޔެކިޔ ން ހާމަކ ރ މަށް އޮތް ޒިންމާ އެންމެ އެކަށީެގންާވ  

 ޮގތެްއަގއި އޭނާ އަދާކޮށްފައިވޭތޯ ކޯޓ ން ބަލަންވާނެެއވެ. 

މެއް ބެލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދިނ މަށް ކޯޓ ން ކ ރާ އަމ ރަކީ،  ވަކި ލިޔ  )ރ(  

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔ މެްއ ބެލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  

 ޚަޞްމަކަށް ދިނ މަށް އެހެން ޚަޞްމެއްެގ މަްއޗަށް ކ ރާ އަމ ރެކެވެ. 

 

  ބަހާލައިގެން   މަރ ޙަލާތަކަކަށް 
 ހާމަކ ރ ން 

ލިޔ ންތަްއ    .308 ނ ވަތަ  ހާމަކ ރ މަށް  ލިޔެކިޔ ން  ބަހާލައިެގން  މަރ ޙަލާތަކަކަށް 

ޚަޞްމ ންނަށް   މައްސަލައިެގ  ކ ރ މަށް  ކަންތައް  ދެ  އެ  ނ ވަތަ  ބެލ މަށް 

 ލިޔ މ ން އެއްބަސްވެވިދާނެއެވެ. ނ ވަތަ ކޯޓަށް އެފަދައިން ެއންިގދާނެއެެވ. 

 

  ހެކީންގެ   ލިޔ ންތަކާގ ޅޭ   ދަޢ ވާގެ 
  ޙަވާލާދޭ   އެފިޑެވިޓްގައި   ބަޔާނާއި 
 ބެލ ން   ޚަޞްމ ން   ލިޔ ންތައް 

ލިޔ މެއް،   )ހ(  .309 އެހެން  ޙަވާލާދީފަިއވާ  ލިޔ މެއްަގއި  ކޮންމެ  އަންނަނިވި 

 ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެސް ބެލިދާނެއެވެ. 

ރައްދ    (1)   ނ ވަތަ  ޖަވާބ ަގއި  ދަޢ ވާެގ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާަގއި 

 ނ ވަތަ ؛ދަޢ ވާއެްއަގއިދަޢ ވާއެްއަގއި ނ ވަތަ އިތ ރ  

 ނ ވަތަ ؛ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެއްެގ ބަޔާނ ަގއި  (2)   

ހެކި އަންަގއިދޭ ބަޔާނ ަގއި   (3)    ؛ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ން ދޭންޖެހޭ 

 ނ ވަތަ

 އެފިޑެިވޓެްއގައި.   (4)   

ޚަބީރެއްެގ   )ށ(   ލިޔ ަމކަށް  ހާމަކޮށްފައިނ ވާ  މައްސަލަިއަގއި  އެހާތަނަށް 



 

 

 

 

 

 

 244 

ބެލ މ ެގ  ލިޔ މެއް  ކޮންމެ  އެފަދަ  ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ،  ރިޕޯޓ ަގއި 

 އަމ ރަކަށް އެދި ޚަޞްމަކަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

ޚަޞްމަކ  އެ ލިޔ ން ބެލ މ ަގިއ  ލިޔ މެއް ބެލ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިފައިވާ ކޮންމެ    .310 ނެގ ން   ކޮޕީ   ބެލ މާއި   ލިޔ ންތައް 

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ އަންނަނިވި ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ހާމަކ ރި  )ހ(   ލިޔ ން  އެ  ނޯޓިސް  ބޭނ ންވާކަމ ެގ  ބަލަން  ލިޔ ން  އެ 

 ޚަޞްމަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

މަދ ވެެގން   )ށ(   ލިބޭތާ  ނޯޓިސް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ   7މި 

ދ ވަހ ެގ   ެއ  )ހަތެއް(  ޚަޞްމަކ   ހާމަކ ރި  ލިޔ މެއް  އެ  ތެރޭަގއި 

ބެލ މަށް   ލިޔ ން  )ިމޮގތ ން  ދޭންވާނެެއވެ.  ހ އްދަ  ބެލ މ ެގ  ލިޔ ން 

 ހ އްދަ ދީފައިވާކަން ކޯޓަށް ައންަގންވާނެެއވެ.( އަދި 

ޚަރަދ   )ނ(   މިންވަރެއްެގ  ެއކަށީެގންވާ  ހިނާގ  ނެގ މަށް  ކޮޕީ  ލިޔ މެއްެގ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް  ދިނ މަށް   ކޮޕީެއއް  ލިޔ މ ެގ  އެ  އެއްބަސްވެ، 

ިގނަެވެގން   އެދޭތާ  އެފަދަިއން  އެދޭނަމަ،  )ހަތެއް(   7ޚަޞްމަކ  

ކޮޕީ   ލިޔ މ ެގ  އެ  ފަރާތ ން  ހާމަކ ރި  ލިޔ ން  ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ 

 ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

  ކ ރިން   ޅ މ ގެ ހ ށަހެ   ދަޢ ވާއެއް 
 ހާމަކ ރ ން   ލިޔެކިޔ ން 

ދަޢ ވާއެްއ ހ ށަހެޅ މ ެގ ކ ރިން ހެކި ހާމަކ ރ މަށް ކޯޓ ަގއި އެދ މަށް  )ހ(  .311

އެހެން ޤާނޫނަކ ން ހ އްދަކ ރާ ޙާލަތ ގައި، މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ 

 އ ސޫލ ތައް ހިނާގނެއެވެ. 

 ޚަޞްމަކަށް  ދަޢ ވާއެްއެގ  ބެލެވޭ  ހ ށަހެޅިދާނެކަމަށް  ކޯޓަކަށް )ށ(  

 ޮގތ ެގމަތިން  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  މި  މީހަކ   ބެލެވޭ  ވާނެކަމަށް

 ާވނެކަމަށް  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލަިއެގ  އެ  ހ ށަހެޅ މަކަށް،  ހ ށަހަޅާ

  ދަށ ަގއި   ބާރ ގެ   ނ ވަތަ  އަތ ަގއި  އެމީހެްއެގ  އަދި  ބެލެވޭ،
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  ަމއްސަލައާ   އިރެއްަގއި  އެއް  ކޮންެމވެސް  ނ ވަތަ  އެއިރެއްަގއި

  ލިޔ ންތަކެއް   ގ ޅ ންހ ރި  މައ ޟޫޢ އަކާ  އ ފެދިދާނެ  ގ ޅިެގން

  މާއްދާަގިއވާ   މި  މަްއޗަށް  މީހެއްެގ  ބެލެވޭ  ހ ރެދާނެކަމަށް

 . ލިބިެގންެވއެވެ ކޯޓަށް ބާރ  ކ ރ މ ގެ  އަމ ރެއް ޮގތ ެގމަތިން

ހެއްކާއެކ    )ނ(   ހ ށަހެޅ މަކީ  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

 ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަކަށް ވާންވާނެއެވެ. 

މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ކޯޓ ން އަމ ރެއް ނެރެންވާނީ ހަަމއެކަނި  މި   )ރ(  

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 

ބެލެވޭ   (1)    ހ ށަހެޅޭނެކަމަށް  ކޯޓަށް  ފަރާތަކީ  ރައްދ ާވ  އަމ ރ  

އޮތް  ފ ރ ޞަތ   ޚަޞްމަކަށްވ މ ެގ  މައްސަލަިއެގ 

 ؛މީހަކަށްވ ން

ހ ށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ އަމ ރަށް އެދޭ ފަރާތަކީވެސް ކޯޓަށް    (2)   

އޮތް  ފ ރ ޞަތ   ވ މ ެގ  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލަިއެގ 

 ؛މީހަކަށްވ ން

މައްސަލަ ހ ށަހެޅި ހިނަގން ފަށާ ޙާލަތެއްަގއި، މި ޤާނޫނ ެގ    (3)   

ފަރާތ ން    301 ރައްދ ވާ  އަމ ރ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ލާޒިމ ވާ   ހާމަކ ރ މަށް  އ ސޫލ ން  ލިޔެކިޔ މ ެގ ޢާންމ  

ތެރޭަގިއ އަމ ރަށް އެދޭ ފަރާތ ން ހާމަކ ރ މަށް އެދޭ ިގންތީެގ 

 އަދި؛ ނ ވަތަ ބާވަތ ެގ ލިޔ ންތަްއވެސް ހިމެނ ން

އަންނަނިވި ސަބަބ ތަކަށްޓަކަިއ ދަޢ ވާ ފެށ މ ެގ ކ ރިން ހެކި   (4)   

 ހާމަކ ރ ން އެދެވިެގންވާކަން: 

    i.    ާއިންޞާފ ވެރިކަާމއެކ   ހ ށަހެޅޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަޢ ވ

 ؛ނިންމ މަށްޓަކައި

    ii.    ްއަޑ އެހ މަކާ ނ ލައި ޚ ޞޫމާތަށް ޙައްލެއް ެގނައ މަށ
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 ނ ވަތަ ؛ އެހީތެރިވ މަށް

    iii.   .ްޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށ 

އަމ ރެްއަގއި  )ބ(   ކ ރާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ކަންކަން   ،މި  އަންނަނިވި 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ނ ވަތަ   (1)    ިގންތީެގ  ހާމަކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވާ  އަމ ރ  

 އަދި ؛ ބާވަތ ެގ ލިޔ ންތަކަކީ ކޮބައިކަން

އެއްވެސް    (2)    ހާމަކ ރަންޖެހޭ  އެފަރާތ ން  ހާމަކ ރ މ ގައި،  ހެކި 

ލިޔ ެމއްނަމަ ލިޔ މަކީ އޭނާެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގއި ެއވަގ ތ  ނެތް  

ޙައްޤ   ހ އްޓ ވ މ ެގ  ބެލ ން  ލިޔ ެމްއ  އެ  ނ ވަތަ  އެކަން 

ބ ނާނަމަ  އޮތްކަމަށް  މައްޗަށް  އޭނާެގ  ޒިންމާއެއް  ނ ވަތަ 

 އެކަން. 

އެ އަމ ރ  ރައްދ ާވ    ،މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކ ރާ އަމ ރެްއަގއި  )ޅ(  

ލިޔ މަކަށް  އެ  ނެތްނަމަ  ލިޔ މެއް  ަވކި  ދަށ ަގއި  ބާރ ެގ  ފަރާތ ެގ 

ެއ   ހާމަކޮށް،  ލިޔ ންތައް  އަދި  ބަޔާންކ ރ މަށާއި  ޮގތް  ވެފަިއވާ 

ތަނެްއ  ވަގ ތާިއ  ހަމަޖައްސާނެ  ބެލ މަށް  ލިޔ ންތައް 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  ފަރާތެއްގެ   ނ ވާ   ޚަޞްމަކަށް 
  ކ ރާ   ހާމަކ ރ މަށް   ހެކި   މައްޗަށް 
 އަމ ރ  

ދަޢ ވާއެްއެގ ޚަޞްމަކަށް ނ ވާ ފަރާތެއް ހެކި ހާމަކ ރ މަށް ެއންގ މަށް  )ހ(  .312

އެހެން ޤާނޫނަކ ން ހ އްދަކ ރާ ޙާލަތ ގައި، މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ 

 ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

މި )ށ(   ޚަޞްމަކ   މައްސަލަެއްއެގ  ހ ށަހެޅޭ  އެްއޮގތްާވ    ކޯޓަކަށް  ޤާނޫނާ 

ެއ މައްސަލައިެގ ޚަޞްމަކަށް  ހ ށަހެޅ މަކަށް،  ހ ށަހަޅާ  ޮގތ ެގމަތިން 

ނ ވާ، އެހެންނަމަވެސް، އެފަރާތެއްެގ ކިބަިއަގއި ނ ވަތަ އެފަރާތެއްެގ  

ދަށ ަގިއ   ބާރ ެގ  ނ ވަތަ  ދަށ ަގިއ،  ބެލ މ ެގ  ނ ވަތަ  ހިޔާޒަތ ަގއި، 
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ޅ ންހ ރި ލިޔ ންތަކެްއ  މައްސަލައާ ގ ޅިެގން އ ފެދޭނެ މައ ޟޫޢ އަކާ ގ 

މަްއޗަށް މީހެއްެގ  ކޮންމެ  ބެލެވޭ  ލިޔ މެްއ    ،ހ ންނާނެކަމަށް  އެ 

 ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް އަމ ރ ކޮށް ދިނ މަށް އެދި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އަންނަނިވި  )ނ(   ހ ށަހެޅ މ ަގއި  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

 ކަންކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

ނ ވަތަ   (1)    ިގންތީެގ  ހާމަކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވާ  އަމ ރ  

 އަދި ؛ ބާވަތ ެގ ލިޔ ންތަކަކީ ކޮބައިކަން

އެއްވެސް    (2)    ހާމަކ ރަންޖެހޭ  އެފަރާތ ން  ހާމަކ ރ މ ގައި،  ހެކި 

ލިޔ މަކީ އޭނާެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގއި ެއވަގ ތ  ނެތް ލިޔ ެމއްނަމަ 

ބެލ ން   ލިޔ ެމްއ  އެ  ނ ވަތަ  ޙައްޤ  އެކަން  ހ އްޓ ވ މ ެގ 

ބ ނާނަމަ  އޮތްކަމަށް  މައްޗަށް  އޭނާެގ  ޒިންމާއެއް  ނ ވަތަ 

 އެކަން. 

ހ ށަހަޅަންވާނީ   )ރ(   ހ ށަހެޅ ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގިއ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

 ހެއްކާެއކ ަގެއވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކޯޓ ން އަމ ރެއް ކ ރަންވާނީ ހަމައެކަނި އަމ ރަށް  )ބ(  

ފަރާތ ން ހޯދަން އެދޭ ލިޔ ންތަކަކީ އެފަރާތ ން ވަކާލާތ ކ ރާ އެދ ނ   

ޚަޞްމަކ   އެހެން  މައްސަލަިއެގ  އެ  ނ ވަތަ  ބާރ ދޭ،  ކަންތައްތަކަށް 

އެ  އިތ ރ ން  ވ މ ެގ  ލިޔ މަކަށް  ނަފީކ ރާ  ކަންތައްތައް    ވަކާލާތ ކ ރާ 

ލިޔ ން ހާމަކ ރ މަކީ، ހ ށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލަ އިންޞާފ ވެރިކަމާއެކ   

މަށް ނ ވަތަ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކޮންމެހެން މ ހިންމ   ނިންމ 

 ކަމަކަށްވާނެ ނަމަެއވެ. 

ފަރާތ ން   )ޅ(   ރައްދ ވާ  އަމ ރ   އަމ ރެއްަގއި،  ކ ރާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ކޮބައިކަން   ލިޔ ންތަކަކީ  ބާވަތ ެގ  ނ ަވތަ  ިގންތީެގ  ހާމަކ ރަންޖެހޭ 

އެފަރާތ ން  ހާމަކ ރ މ ގައި،  އަދި  ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 
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ހާމަކ ރަންޖެހޭ  އެއްވެސް ލިޔ މަކީ އޭނާެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގއި އެަވގ ތ   

ލިޔ  ޙައްޤ  ނެތް  ހ އްޓ ވ މ ެގ  ބެލ ން  ލިޔ މެއް  ެއ  ނ ވަތަ  މެއްނަމަ 

އެކަން  ބ ނާނަމަ  އޮތްކަމަށް  މައްޗަށް  އޭނާެގ  ޒިންމާއެއް  ނ ވަތަ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

އެ އަމ ރ  ރައްދ ވާ ފަރާތ ެގ ، މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކ ރާ އަމ ރެއްަގއި )ކ(   

ނެތްނަމަ އެ ލިޔ މަކަށް ވެފައިވާ ޮގތް  ބާރ ެގ ދަށ ަގއި ވަކި ލިޔ މެއް  

ބެލ މަށް   ލިޔ ެމއް  ހާމަކޮށް، އެ  ލިޔ މެއް  އެ  ބަޔާންކ ރ މަށާއި އަދި 

 ހަމަޖައްސާނެ ވަގ ތަކާއި ތަނެްއ ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  ޓްރެކ ން   މައްސަލަތަކ ގެ   ބޮޑެތި 
  ހެކި   މައްސަލަތަކ ގައި   ބަލާ 

 ހާމަކ ރ ން 

އެހެން   )ހ(  .313 ބޮޑެތި ކޯޓ ން  ހިނދަކ ،  ނ ކ ރާހާ  އަމ ރ   ޮގތަކަށް 

މައްޗަށް   މައްސަލަތަކ ެގ  އެންމެހައި  ބަލާ  ޓްރެކ ން  މައްސަލަތަކ ެގ 

ހ ރި   ނިޔަލަށް  މާއްދާެގ  މި  ފެށިެގން  އިން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

 މާއްދާތައް ހިނާގނެެއވެ. 

މަދ ެވެގން   )ށ(   ބައްދަލ ވ މ ެގ  ފ ރަތަމަ  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ   14މައްސަލަ 

ބަޔާނަކ ން  ދޭ  ތެދ ކަމަށްބ ނެ  ކ ރިން،  ދ ވަސް  )ސާދަ( 

ކަށަވަރ ކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ ތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ 

 ޚަޞްމަކ ވެސް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ނ ވަތަ    (1)    ވ ޖޫދ ަގިއވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  މައ ޟޫޢާ  މައްސަލަިއެގ 

ކޮބައިކަން   ލިޔ ންތަކަކީ  ޚ ލާޞާކޮށް ވ ޖޫދ ވެދާނެ 

 ؛ބަޔާންކ ރ ން

ވ ން އެކަށީެގންވަނީ    ވީ، ނ ވަތަ ލިޔ ންތައް  އެ ލިޔ ންތައް  (2)   

ކޮންތާކ ކަން  އަދި  އަތ ަގިއކަން  ފަރާތެއްެގ  ކޮން 

 ؛ބަޔާންކ ރ ން

ލިޔ ންތަްއ    (3)    އެ  ލިޔ ންތަކެްއނަމަ،  އިލެކްޓްރޯނިކް 
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 ؛ރައްކާކޮށްފައި ހ ރި ޮގތް ބަޔާންކ ރ ން

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކ ަގިއ ރައްކާކޮށްފަިއވާ ލިޔ ންތަްއ    (4)   

ޢާންމ   ހިމެނޭޮގތ ން،  ޚަރަދ   ދާނެ  ހާމަކ ރ މަށް  ހޯދައި 

ހެކި   މިންވަރަށް  ހާމަކ ރާ  ހެކި  ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ 

؛ ހާމަކ ރ މަށް ހިނާގނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ ޚަރަދ  ބަޔާންކ ރ ން 

 އަދި

ަގއި    (5)    )ޅ(  މާއްދާެގ  އިރ ޝާދ ތަކ ެގ  މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ތެރެއިން އެދެނީ ކޮން އިރ ޝާދަކަށްކަން ބަޔާންކ ރ ން. 

މަދ ެވެގން   )ނ(   ބައްދަލ ވ މ ެގ  ފ ރަތަމަ  ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ   7މައްސަލަ 

)ހަތެއް( ދ ވަސް ކ ރިން، އަދި އޭެގ ފަހ ން ކޯޓ ން އަންާގ އެހެން 

މަޤްޞަދ  ކޮންމެ   ޢާންމ   ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙާލަތެއްަގިއވެސް، 

ކަންކަމާމެދ    ހާމަކ ރ މާގ ޅޭ  ހެކި  ޮގތެްއެގމަތިން  ހާސިލ ވާނެ 

އެްއބަސްވ މަށް  ޮގތަކަށް  ވަކި  މަޝްވަރާކޮށް  ދެފަރާތ ން 

މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. މިޮގތ ން އެއްބަސްވ މަކަށް އާދެިވްއޖެނަމަ  

ތާރީޚ ަގއި   އެ  ހަމަ  ޚަޞްމ ން  ކޯޓަށް ދެ  ެއކަން  ވަކިވަކީން 

ެއއްބަސްވ މ ަގިއ   ެއ  އެފަދައިން އަންާގއިރ   އަދި  އަންަގންވާނެެއވެ. 

 ހިމެނޭ ބައިތައް ކޯޓަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

ވަކި   )ރ(   ޚަޞްމ ން  މައްސަލައިެގ  ދާއިރާއާމެދ   ހާމަކ ރ މ ެގ  ހެކި 

އެްއބަސް އެފަދައިން  އަދި  އެއްބަސްވެފައިާވނަމަ،  ާވ  ހ ށަހެޅ މަކަށް 

ކަމަށް  ކަންކަން  އެކަށީެގންާވ  ޙާލަތެްއަގިއވެސް  ހ ރިހާ  ކަންކަމަކީ 

ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، ައޑ ެއހ މެއް ބޭއްވ ަމކާ ނ ލަިއ، އެފަދައިން 

ކަންކަމާ  އެ  ބަލައިަގނެ،  ކޯޓަށް  ކަންކަން  އެއްބަސްވެފަިއވާ 

 އެްއޮގތަށް ކ ރިއަށްދިޔ މަށް ެއންިގދާނެއެެވ. 

މައްސަލަ   )ބ(   ޢަދ ލ ވެރިކަމާެއކ   މަޤްޞަދަށާއި،  ޢާންމ   ޤާނޫނ ެގ  މި 
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ހެކި  މިންވަރަށް  ބޭނ ންވާ  ކޮންމެހެން  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށްޓަކަިއ 

އޮތް   ބޭނ ންތެރިކަން  ހަނިކ ރ މ ެގ  އ ސޫލ ތައް  ހާމަކ ރ މާގ ޅޭ 

ފ ރަތަމަ   ތަރ ތީބ ކ ރ މ ެގ  މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މިންވަރަށް 

ކޮންެމ ބައްދަލ ވ މ ގަ  ބާއްާވ  ފަހ ން  އޭެގ  އަދި  އި 

ނެރޭނީ  ގ ޅޭޮގތ ން  ހާމަކ ރ މާ  ހެކި  ބައްދަލ ވ މެްއަގިއވެސް، 

ކޯޓ ން  އަމ ރެްއކަން  ކޮން  ތެރެއިން  އަމ ރ ތަކ ެގ  އަންނަނިވި 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

މަރ ޙަލާއެްއަގިއ    (1)    ކ ރީެގ  މައްސަލައިެގ  ޮގތެްއަގއި  ޚާއްޞަ 

އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށް )މައްސަލައިެގ ތަފްޞީލ ކޮށް ނ ވަތަ  

ހާމަކ ރާކ ރ ން  ގ ޅިެގން  އަމ ރަކާ  ަވގ ތީ  ނ ވަތަ  ކ ރިން 

ހާމަކ ރ މ ެގ   ހެކި  ހާމަކޮށްފައިވާނަމަ،  ހެކި  ހިމެނޭޮގތ ން( 

ނެރޭ  އަންަގިއ  ނ ޖެހޭނެކަމަށް  ކ ރިއަށްެގންދަން  މަރ ޙަލާ 

 ؛އަމ ރ 

މައްޗަށް    (2)    އެ  އޭނާ  ލިޔ ންތައް ޚަޞްމަކ   ބަރޯސާވާ 

އެހެން  އެނޫން  އެއާެއކ   ހަމަ  އަދި  ހާމަކ ރ މަށް، 

ހާމަކ ރ މަށް  ލިޔ ެމއް  ޚާއްޞަ  ވަކި  ފަރާތ ން  ޚަޞްމެއްެގ 

 ؛އެދޭނަމަ އެކަން ހާމަކ ރ މަށް ކ ރާ އަމ ރ 

ފަހަރަކ    (3)    މައްސަލައިެގ  ކަމަކަށްާވނަމަ،  ކ ރެވޭނެ  އެކަމަކީ 

ކޮންމެ   ގ ޅިެގން  ހާމަކ ރަމ ން މައ ޟޫޢަކާ  ހެކި  ޚަޞްމަކ  

 ؛މަށް ކ ރާ އަމ ރ ޔ ެގންދި

އެ ޚަޞްމެއް ަވކާލާތ ކ ރާ ކަަމކަށް ބާރ ދޭ ލިޔ މެއް، ނ ވަތަ    (4)   

ފަދަ   ނަފީކ ރާ  ކަމެއް  ވަކާލާތ ކ ރާ  ޚަޞްމެއް  އެހެން 

މަޢ ލޫމާތެއް ހިމެނިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔ މެްއ، ނ ވަތަ ހޯދޭ  

ކޮންމެ  ވާސިލ ެވވޭނެ  ނިންމ މަކަށް  އެފަދަ  ހޯދ މަކ ން 
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ޚަޞްމ  އެންމެހައި  ހާމަކ ރ މަށް  ކ ރާ ލިޔ މެއް  ންނަށް 

 ؛އަމ ރ 

އަމ ރ   (5)    ކ ރާ  ހާމަކ ރ މަށް  ހެކި  ދަށ ން  އ ސޫލ ެގ  ؛ ޢާންމ  

 އަދި

މ ހިންމ ކަމަށް   (6)    ައމ ރެއް ކ ރ ން  ގ ޅޭޮގތ ން  ހާމަކ ރ މާ  ހެކި 

 ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ކޮންމެ އަމ ރެއް. 

ކިހިނެއްކަން   )ޅ(   ކ ރިއަށްެގންދަންވީ  ހާމަކ ރ ން  ބަޔާންކޮށް  ހެކި 

ކަންކަން  އަންނަނިވި  ހިސާބަކ ންވެސް  ކޮންމެ  މައްސަލަިއެގ 

 ހިމެނޭޮގތ ން ކޯޓަށް އިރ ޝާދ  ދެވިދާނެއެވެ. 

ކޮން   (1)    ހޯދ މެއްކަމާއި،  ކޮންކަހަލަ  ކ ރިއަށްެގންދަންވީ 

ކޮން   ހޯދ މަށްކަމާިއ،  އެްއޗެއް  ކޮން  ތަނެއްަގއިކަމާިއ، 

ގ ޅޭޮގތ ންކަާމއި، ކާކ ކަމާިއ، އަދި އިލެކްޓްރޯނިކް  މ އްދަތަކާ  

ކިހާ  ހޯދޭނީ  ލިޔ ންތައް  ރައްކާކޮށްފައިވާ  ވަސީލަތްތަކ ަގއި 

 ؛މިންވަރަކަށްކަން

 ؛ލިޔ ންތަކ ެގ ލިސްޓެއް ބޭނ ންވާކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން   (2)   

ހ ށަހަޅާނީ   (3)    ބަޔާން  ދޭ  ބ ނެ  ހާމަކ ރިކަމަށް  ހެކި 

 ؛ކޮންއިރަކ ކަމާއި ކިހިނެްއކަން

އެއްޮގތްވާ    (4)    ނަމޫނާއަކާ  ކޮން  ހާމަކ ރަންވީ  ލިޔ ންތައް 

 ؛ޮގތ ެގމަތިންކަން

އޭެގ   (5)    އެހެންނަމަވެސް  ނެތް،  ވ ޖޫދ ަގއި  އިރެްއަގއި  އެ 

ލިޔ ންތަކާ  ހ ރި  ވ ޖޫދ ަގއި  އިރެއްަގިއ  ކޮންމެވެސް  ކ ރިން 

ހާމަކ ރ މަށް   މަޢ ލޫމާތެއްކަންގ ޅޭޮގތ ން  ކޮން  ؛ ބޭނ ންވަނީ 

 އަދި

މަރ ޙަލާތަކަކަށް   (6)    ކ ރިއަށްެގންދާނީ  ހާމަކ ރ ން 
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 ބަހާލައިެގންކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން.

 

  އަމ ރ ކ ރ މަށް   ހާމަކ ރ މަށް   ހެކި 
  ޤާނޫނ ން   މި   ބާރ    ލިބިދޭ   ކޯޓަށް 

 ހަނިނ ކ ރ ން 

ހެކި    .314 ކ ރިން  ފެށ މ ެގ  މަްއސަލަިއެގ  މައްސަލަ  އެންގ މަށާއި،  ހާމަކ ރ މަށް 

ކ ރ ަމށް   އަމ ރެއް  ހާމަކ ރ މ ެގ  ހެކި  ދެކޮޅަށް  ފަރާތަކާ  ނ ވާ  ޚަޞްމަކަށް 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ބާރ ތަކަކަށް،  އެހެން  ލިބިދީފައިާވ  ވަނަ    311ކޯޓަށް 

 ވަނަ މާއްދާެގ ސަބަބ ން ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.   312މާއްދާއާިއ، 

 

  ބެލ ން   ނ ވަތަ   ހާމަކ ރ ން   ލިޔ މެއް 
 އެދ ން   ހ އްޓ ވ މަށް 

ސަބަބ ން  )ހ(  .315 އޭެގ  ހާމަކޮށްފިނަމަ  ބައެއް  ލިޔ މެއްެގ  ނ ވަތަ  ލިޔ މެއް 

ލިޔ މެްއ   އެ  އަތ ވެދާނެނަމަ،  އ ނިކަން  މަޞްލަޙަތަށް  ޢާންމ  

އެހެން  ފަރާތަކަށްވެސް،  ކޮންމެ  އަމ ރަކަށް  ހ އްޓ ވ މ ެގ  ހާމަކ ރ ން 

ނ ލައި،  އެްއވެސް   ދިނ މަކާ  ނޯޓިސް  ެއކަމ ެގ  ފަރާތަކަށް 

 އެދެވިދާނެެއވެ. 

މާއްދާެގ )ހ(   )ށ(   ޮގތަކަށް އަމ ރ ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ  މި  ކޯޓ ން އެހެން 

އަމ ރެ ކ ރާ  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ފަރާތަކަށް އްެގ  އެްއވެސް  އެހެން   ،

ފ ރ ޞަތ  ރައްދ ކޮށް ނ ވަތަ އެހެން އެްއވެސް ފަރާތަކަށް ބެލ މަށް،  

 ދީެގންނ ވާނެެއވެ. 

އޭނާެގ   )ނ(   ޒިންމާެއްއ  ނ ވަތަ  ޙައްޤ   ހ އްޓ ވ މ ެގ  ބެލ ން  ލިޔ މެއް 

މައްޗަށް އޮތްކަމަށް ބ ނެ ހ ށަހަޅަން ބޭނ ންވާ މީހަކ ، އެ ހ ށަހެޅ ން 

ހ ށަހަޅާނަމަ އެ ޙައްޤ  ނ ވަތަ އެ ޒިންމާ އޭނާެގ މަްއޗަށް އޮތްކަން  

ޒިންާމ އޭނާެގ މައްޗަށް އޮތީ ކީްއެވެގންކަން  އަދި އެ ޙައްޤ  ނ ވަތަ  

 ބަޔާންކ ރާ ލިޔ މެއް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ހާމަކ ރާ  )ރ(   ލިޔ ންތައް  ބަޔާނަކީ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

ލިސްޓެްއ   އެފަދަ  ބަޔާނެކެވެ.  ހިމަނަންވާނެ  ލިސްޓ ަގިއ 

ދޭ ފަރާތަށް ހ ށަނާޅާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ލިޔ ން ބެލ މަށް އެ



 

 

 

 

 

 

 253 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މެއް ދެމެހެއްޓިދާނެތޯ  )ބ(  

 ކަނޑައެޅ މަށް ކޮންމެ ޚަޞްަމކަށްވެސް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަދަ ހ ށަހެޅ މަކާ  )ޅ(   މި މާއްދާެގ )ހ( ނ ވަތަ )ނ( 

ހާމަކ ރ ން ގ ޅިެގން   ލިޔ ެމއް  އެ  ނިންމ މ ގައި،  ނިންމ މެއް 

ލިޔ ން  އެދޭ  އެފަރާތ ން  ހ އްޓ ވ މަށް  ބެލ ން  ނ ވަތަ  ހ އްޓ ވ މަށް 

އަދި   އެންިގދާނެެއވެ.  އެފަރާތަށް  ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ މަށް  ކޯޓަށް 

ނ ވިޔަސް،   ނ ވަތަ  ޚަޞްމަކަށްވިޔަސް  މައްސަލަިއެގ  އެފަރާތަކީ 

ބޭނ ން  ހ ށަހަޅަން  ފ ރ ޞަތ  އެފަރާތ ން  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ކަންކަން  ވާ 

 ދެވިދާނެއެެވ. 

ހ ށަހެޅ މަކީ  )ކ(    ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ެގ  )ބ(  އަދި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ހެއްކާެއކ  ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަކަށް ވާންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ލިޔ މެްއ ހާމަކޮށްފިނަމަ ޢާންމ   )އ(   

ެއ  ބެލެވޭނީ،  ކޮށްފާނެކަމަށް  އަސަރެއް  ނޭދެވޭ  މަޞްލަޙަތަށް 

ލިޔ މެއް ވ ޖޫދ ަގިއ އޮތްކަން ނ ވަތަ އެ ލިޔ މެްއަގއި އޮތް އެްއޗެްއ  

ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތާއި،  ޤައ މީ  އެހެން   އިންހާމަކ ރ މަކީ 

ހިމެނޮޭގތ ން،   ގ ޅ ންތައް  ބައިނަލްއަޤ ވާމީ  ބާްއވާ  ފަރާތްތަކާއެކ  

މަޞްލަ އެފަދަ ޢާންމ   އަސަރެްއކ ރާނަމަެއވެ.  ނޭދެވޭ  ޙަތަށް 

 ލިޔ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ލިޔެކިޔ ން ހިމެނެއެވެ. 

ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ   (1)    މަޖިލީހ ެގ  ވަޒީރ ންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛ޔައ މިްއޔާ

 ؛ޤައ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅ ންހ ރި ކަންކަމާގ ޅޭ ލިޔ ންތައް   (2)   

އިޖްދައ ލަތ ެގ    (3)    މަސައްކަތ ެގ  މ އައްސަސާެއއްެގ  ތިމާޢީ 

 ؛ރެކޯޑ 
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 ؛ޕްރޮބޭޝަން ޚިދ މަތ ެގ ރެކޯޑ   (4)   

ވަނަވަރ    (5)    ފަރާތެއްެގ  މަޢ ލޫމާތ ދޭ  ޚިދ މަތްތަކަށް  ސަލާމަތީ 

 އެނޭގނެ މަޢ ލޫމާތ .

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކ ރާ އަމ ރެއްަގއި، ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ   )ވ(   

ކޯޓ ން   ކަންކ ރެޭވކަން  އ ސޫލަކ ން  ހަމަހަމަ  ޙިމާޔަތްކ ރާއިރ  

 ޔަޤީންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ޢާންމ  މަޞްލަޙަތަށް ެގއްލ ންވެދާނެކަމަށްޓަކައި ލިޔ މެއް ހާމަކ ރ ން  )މ(  

ނ ވަތަ ބެލ ން ހ އްޓ ވ ން އެހެން ޤާނޫނަކ ން ހ އްދަކ ރާ ކ ރ މަކަށް 

 އަސަރެއް ނ ކ ރާނެެއވެ. މި މާއްދާއިން އެްއވެސް  

 

  ލިޔ މެއް   ލިބިގެންވާ   އިމްތިޔާޒ  
 ހ އްޓ ވ ން   ބޭނ ންކ ރ ން 

ބެލ މަށް    .316 ތެރެއިން  އޮޅ މެްއެގ  ޚަޞްމަކަށް  ލިޔ މެއް  ލިބިެގންވާ  އިމްތިޔާޒ  

ޭއަގިއާވ   ނ ވަތަ  ލިޔ ން  އެ  ޚަޞްމަށް  ބެލި  ލިޔ ން  އެ  ދެވިއްޖެނަމަ، 

 ބޭނ ންކ ރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކޯޓ ެގ ހ އްދައާ އެކ ަގއެވެ. މަޢ ލޫމާތެއް 

 

  ބެލ މ ގެ   ނ ވަތަ   ހާމަނ ކ ރ މ ގެ 
 ނަތީޖާ   ނ ދިނ މ ގެ   ހ އްދަ 

މަޤ ބޫލ  ސަބަބެއްނެތި ހާމަނ ކ ރާ ނ ވަތަ ބެލ މ ެގ ހ އްދަ ދީފައިނ ާވ   )ހ(  .317

ބަރޯސާެއްއ   ޚަޞްމަކަށް  ހާމަނ ކ ރި  އެ  މަްއޗަށް  ލިޔ މެއްެގ 

 ނ ވެވޭނެއެވެ. 

ސަބަބެއްކަމަށް  )ށ(   މަޤ ބޫލ   ބޭނ މަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ބ ނެފައި ެއވަނީ، ކޯޓ ެގ ހ ްއދަ ލިބިފައި އޮތ ން ނ ވަތަ ިއންސާނީ 

އެކަން   މެދ ވެރިވ މަށެވެ.  ޙާލަތެއް  ނ ފޯރާފަދަ  ބާރ  

ލިޔ މެއް   އެ  އޮންނާނީ  ބ ރަ  ނ ވަތަ ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ެގ  ހާމަނ ކ ރި 

 ބެލ މ ެގ ހ އްދަ ނ ދޭ ޚަޞްމ ެގ މައްޗަށެވެ. 

ހާމަނ ކ ރާ ލިޔ މ ެގ  ، މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ހ އްދަ ދިނ މ ގައި )ނ(  

މ ހިންމ ކަމަށާއި، އެ ލިޔ ން ހާމަނ ކ ރި ސަބަބަށާއި، އެ ލިޔ މ ަގިއ  
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ނޯޓިސް  ޚަޞްމ ންނަށް  އެހެން  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަންކަމާ  ހިމެނޭ 

ޚަޞްމ ންނަށް   އެހެން  އެކަމ ެގ ސަބަބ ން  މިންވަރަށާިއ،  ދެވިފަިއވާ 

 ލިބިދާނެ ެގއްލ މަށް، ކޯޓ ން ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  ލިޔ ންތައް   ހާމަކޮށްފައިވާ 
 ބޭނ ންކ ރ ން 

  އަންނަނިވި ޙާލަތްތައް ފިޔަަވިއ، ލިޔ މެއް ހާމަކ ރެވޭ ޚަޞްމަކ  އެ )ހ(  .318

ހާމަކ ރެވ ނ    ލިޔ ެމއް  އެ  ހަމައެކަނި  ބޭނ ންކ ރަންވާނީ  ލިޔ ން 

 މައްސަލައަކާ ގ ޅޭޮގތ ންނެވެ. 

ބޭްއވ ނ     (1)    ހ ޅ ވާލަިއެގން  ކޯޓ ން  ޢާންމ ކޮށް  ައޑ އެހ މެްއަގއި 

ލިޔ މ ަގިއާވ  އެ  ހ ށަހެޅި،  ލިޔ މެްއ  އެ  ކޯޓަށް  ނ ވަތަ 

 ؛އެްއޗެއް ހާމަެވެގން ޮގސްފަިއވ ން

 ނ ވަތަ ؛ ކޯޓ ން އެކަމަށް ހ އްދަ ދީފިނަމަ  (2)   

ހާމަކ ރި   (3)    ލިޔ ން  އެ  ނ ވަތަ  ވެރިފަރާތ ން  ލިޔ މ ެގ  އެ 

 އެއްބަސްވާނަމަ.ފަރާތ ން އެކަމަށް 

ލިޔ މެްއ   )ށ(   އެ  ައޑ އެހ މެްއަގއި  ބޭއްވޭ  ހ ޅ ވާލައިެގން  ޢާންމ ކޮށް 

ހާމަކ ރެ ެއްއޗެއް  ލިޔ މެއްަގއިވާ  ހަނިކ ރ މަށް ނ ވަތަ  ދާއިރާ  ވޭނެ 

ފަރާތަކ ން  އެހެން  ލިޔ ން  ހާމަކ ރެވޭ  އެފަދައިން  ނ ވަތަ 

އަމ ރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ބޭނ ންކ ރ ން މަނާކ ރ މަށް ކޯޓަށް  

ޚަޞްމަކަށްވެސް ނ ވަތަ އެ ލިޔ މ ެގ ވެރިފަރާތަށް އެފަދަ ައމ ރަކަށް 

 އެދި ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 

  ދޮގ    ގ ޅޭގޮތ ން   ހާމަކ ރ މާ   ހެކި 
 ބަޔާންދިނ ން 

ޙަޤީޤަތ ގައިެވސް    .319 ތެދ ކަން  އެްއޗެްއެގ  ބަޔާނ ަގއިވާ  ހާމަކ ރ މ ެގ  ހެކި 

ޤަބޫލ ނ ކ ރާ ޙާލ ، އެ ހެކި ހާމަކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން އެްއވެސް ފަރާތަކ ން ދޮގ  

ބަޔާނެއް ދީފިނަމަ ނ ވަތަ ދޭން މަގ ފަހިކޮށްފިނަމަ، އެމީހަކ  ކޯޓ ެގ ޙ ރ މަތް  

އެޅ މ ެގ ފިޔަވަޅ   ބަލައި،  ކަމ ަގއި  ކޯޓަށް ކެނޑީ  އެ  އިޚްތިޔާރ    
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 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

ޢައްޔަން )ހ(  .320 ޒިންމާ   ވަކީލ ންގެ   ޤާނޫނީ  ަވކީލެްއ  ޤާނޫނީ  ހާމަކ ރަންޖެހިދާނެ  ޚަޞްމަކ   ކ ރ މާެއކ ، 

ޤާނޫނީ  މ ހިންމ ކަން،  ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ރައްކާތެރިކޮށް  ލިޔ ންތައް 

އަންަގންވާނެެއވެ.   ޚަޞްމަށް  އެ  ރައްކާތެރިކޮށް  ވަކީލ  

ލިޔެކިޔ ން   ތަނެއްަގއި  އެ  ތެރޭަގިއ،  ލިޔ ންތަކ ެގ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓ މާއި ނައްތާލ މާ ގ ޅޭޮގތ ން އެކ ލަާވލާފައިާވ  

 ޢާންމ  އ ސޫލެއްެގ ދަށ ން ނަްއތާލެވިދާނެ ލިޔ ންތައް ހިމެނެެއވެ. 

މަސައްކަތްތަްއ  ހާމަކ ރަންޖެހިދާނެ   )ށ(   ކ ރަންޖެހޭ  ހޯދ މަށް  ލިޔ ންތައް 

މ ަވއްކިލަށް   އޭނާެގ  ވަކީލ   ޤާނޫނީ  ކ ރ މަށް  ދ ރާލާ 

 ލަފާދޭންވާނެއެވެ. 

ޢައްޔަންކ ރ މަށް  )ނ(   ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމަކ  

ކ ރާ  ކޯޓ ން  ހާމަކ ރ މަށް  ހެކި  މައްސަލަތަކ ަގިއ،  ލާޒިމ ނ ވާ 

މަށް މ ވައްކިލ  ދެކޮޅ  ހަދައިފިނަމަ، ކޯޓަށް ނ ވަތަ އަމ ރަކަށް ތަބާވ 

ޤާނޫނީ   ނ ލައި  ބަޔާންކޮށްދިނ މަކާ  ސަބަބ   ޚަޞްމަކަށް  އެހެން 

 ވަކީލަށް އެ ަމއްސަލަައކ ން ތަނާޒ ލ ެވވިދާނެެއވެ. 

ޚަޞްމަކ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކ  ޢަްއޔަންކ ރ މަށް ލާޒިމ   )ރ(  

އަމ ރަކަށް  ކ ރާ  ކޯޓ ން  ހާަމކ ރ މަށް  ހެކި  މައްސަލަތަކ ަގއި، 

ތަފްޞީލ   އިތ ރ   ހަދައިފިނަމަ،  ދެކޮޅ   މ ަވއްކިލ   ތަބާވ މަށް 

މައްސަލައިން ތަނާޒ ލ ވާނެކަން    ދިނ މަކާ ނ ލައި، ޤާނޫނީ ވަކީލ  އެ

ކޯޓ ެގ   ޚަޞްމަކ   އެ  ޙާލަތ ަގއި  ެއ  ހާމަކ ރެވިދާނެެއވެ.  ކޯޓަށް 

ެއއްޮގތަ ޢަމަލ ކ ރ މަށް  އަމ ރާ  ދ ވަހ ެގ    15ށް  )ފަނަރަ( 

ެއ   މ އްދަތ ަގއި  ފ ރ ޞަތެއް ކޯޓ ން ދޭންވާނެެއވެ. ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

އެ  ޢަމަލ ނ ކޮށްފިނަމަ،  ފ ރިހަމައަށް  އަމ ރަށް  ކޯޓ ެގ  ޚަޞްމަކ  
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ވަގ ތ ން  މައްސަލައިން  އެ  ވަކީލ   ޤާނޫނީ  ޚަޞްމ ެގ 

މަ އެ  ޚަޞްމަކ   އެ  އަދި  އްސަލައިަގިއ  ތަނާޒ ލ ވާންވާނެއެެވ. 

ެއ   ދަޢ ާވއަށް  ކޮށްފަިއވާ  މަްއސަލައިަގއި  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  ކޮށްފައިާވ 

ޚަޞްމަކ  ދީފައިާވ ޖަވާބ  ނ ވަތަ އެ ޚަޞްމަކ  ރައްދ  ދަޢ ވާެއްއ  

ރައްދ   ނ ވަތަ  ޖަވާބ   ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  އެ  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ، 

 ދަޢ ވާވެސް ކޯޓ ން ަވގ ތ ން ބާޠިލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ހ ރި މި )ބ(   ނިޔަލަށް  ެގ  )ރ(  ފެށިެގން  އިން  )ހ(  މާއްދާެގ   

އޮތް  މައްޗަށް  ވަކީލެްއެގ  ޤާނޫނީ  ޚަޞްމެއްެގ  ދަށ ން  މާއްދާތަކ ެގ 

އަންނަނިިވ  ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ  ޚަޞްމެއްެގ  އިތ ރަށް،  ޒިންމާތަކ ެގ 

 ކަންކަން ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ޢައްޔަން  (1)    އޭނާ  ޮގތ ަގިއ  ވަކީލެްއެގ  ކ ރެވ މާެއކ ، ޤާނޫނީ 

ބެލެވޭ   ހ ށަހެޅިދާނެކަމަށް  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާެއއް  ފެށިފައިވާ 

ލިޔ ންތަކ ެގ  ގ ޅ ންހ ރެދާނެ  ަމއ ޟޫޢާ  ދަޢ ވާއެްއެގ 

ލިޔ ންތަްއ  ދަށ ގައިހ ރި  ބެލ މ ެގ  އޭނާެގ  ތެރެއިން 

 ؛ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓ ން 

ހެކި   (2)    ޮގތަކަށް  ޚަރަދ ކ ޑަ  އަދި  ައވަސް  އިތ ބާރ ހިފޭ، 

ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށްޓަކަިއ،  މަސައްކަތް  ހާމަކ ރ މ ެގ 

ޤާނޫނީ  ޚަޞްމ ންެގ  ެއހެން  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 

ވަކީލ ންނާ )ނ ވަތަ ޚަޞްމ ންެގ ޤާނޫނީ ވަކީލ ން ނެތްނަމަ 

އެފަރާތްތަކަށް  ަމޝްވަރާކޮށް،  އެކ   ޚަޞްމ ންނާ(  އެ 

 ؛އެއްބާރ ލ ން ދިނ ން

އިމްތިޔާޒެއް    (3)    ފަދަ  މަނާެވަގނެވޭނެ  ހާމަކ ރ މ ން  ލިޔ މެއް 

ބ ނާ  އެފަދައިން  ބ ނާނަމަ،  ޚަޞްމަކ   ލިބިެގންވާކަމަށް 

ބ ނާ   ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  އަސާސެްއެގ  ރަނަގޅ   ބ ނ މަކީ 
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ރަނަގޅަށް  ބ ނ ން  ބ ނާ  އެފަދައިން  ބ ނ މެއްތޯއާިއ، 

އެ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި  ކަން ތަފްޞީލ ކޮށްދެވިފަިއވޭތޯ 

 މ ރާޖަޢާކ ރ ން.

 

ދަޢ ވާއެއް ފެށ މ ެގ ކ ރިން ދަޢ ވާެގ ލިޔެކިޔ ންތައް ނައްތާލައިފިނަމަ  )ހ(  .321 ނައްތާލ ން   ލިޔެކިޔ ން 

ނ ރަނަގޅ    އެކަމ ން  މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ،  ނައްތާލަން  ނ ވަތަ 

އެ   ހަމައެކަނި  ބެލެވޭނީ  ނިކ މެދާނެކަމަށް  ލިޔެކިޔ ންތަްއ ނަތީޖާއެއް 

ބަލައިެގން   ހ ށަހެޅިދާނެކަމަށް  މައްސަލައެްއ  ނައްތާލީ 

 ޤަޞްދ ަގިއކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ސާފ  ހެކި ލިބިފައިވާ ޙާލަތ ަގއެވެ. 

ދަޢ ވާއެއް ފެށ މަށްފަހ ، އެހެންނަމަވެސް ލިޔެކިޔ ންތައް ހާމަކ ރ މ ެގ  )ށ(  

ޙާލަތެއްަގއި،   ނެރެފައިނ ވާ  ލިޔެކިޔ ންތަްއ  އަމ ރެއް  މައްސަލަިއެގ 

އަދި   މާނަކޮށް،  ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ޢަމަލ   އެ  ނައްތާލައިފިނަމަ، 

ނަްއތާލާފައި  ލިޔެކިޔ ންތައް  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި  ޚަރަދ   މައްސަލަިއެގ 

 އޮތް އޮތ މަށް ރިޢާޔަތްކ ރެވިދާނެއެވެ. 

ޙާލަތ ަގއި  )ނ(   ނެރެފައިވާ  އަމ ރެއް  ހާމަކ ރ މ ެގ    ލިޔެކިޔ ންތައް 

މައްސަލައިެގ   ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ޤަޞްދ ަގއި 

ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ޢަމަލ   އެ  ނައްތާލައިފިނަމަ،  ލިޔެކިޔ ންތަްއ 

މާނަކޮށް، އަދި ޝަރީޢަތ ެގ ޚަރަދ  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި ލިޔެކިޔ ންތަްއ  

 ނައްތާލާފައި އޮތް އޮތ މަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެއެވެ. 

ނ ފޯރާފަދަ   )ރ(   ބާރ   އިންސާނީ  ޮގސްފައިވަނީ  ނެތިެގން  ލިޔެކިޔ ންތަްއ 

ހާދިސާއެއް މެދ ވެރިެވެގން ކަމަށްވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ށ( ނ ވަތަ 

)ނ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފިޔަވަޅ ތައް އަޅައިެގންނ ވާނެެއވެ. ިއންސާނީ 

ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ެގ  މެދ ވެރިވިކަން  ހާދިސާއެއް  ނ ފޯރާފަދަ  ބާރ  

ޚަޞްމެއްެގ    ޒިންމާ ނިސްބަތްވާ  ލިޔެކިޔ ންތައް  ހަލާކ ވި  އޮންނާނީ 
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ދިޔ މ ެގ ސަބަބ ން  ނެތިެގން  ލިޔެކިޔ ންތައް  އެފަދައިން  މައްޗަށެެވ. 

އިންޞާފ ވެރި ޝަރީޢަތެއް ކ ރެވެން ނެތްނަމަ ކޯޓ ން އެ މައްސަލަ  

 ބާޠިލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

މ ެގ ޢަމަލެްއ ކަމަށް ލިޔ ންތައް ނައްތާލ މަކީ ކޯޓ ެގ ޙ ރ މަތް ކެނޑ  )ބ(  

މާއްދާަގިއާވ   މި  ބާރަކަށް  އެްއވެސް  ލިބިެގންވާ  ކޯޓަށް  ބެލ މަށް 

 އެްއވެސް ކަެމއްެގ ސަބަބ ން ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. 

 

 ބާބ    އޮނަތިރީސްވަނަ 
 އ ސޫލ ތައް   ޢާންމ    ހެއްކާގ ޅޭ 

 

   ކޯޓަށް   ގ ޅޭގޮތ ން   ހެއްކާ 

 ބާރ    ލިބިދޭ 
ކަނޑަައޅަންޖެހޭ  ކޯޓ ން   )ހ(  .322 ޮގތެއް  މައްސަލައެްއަގއި  ބަލަމ ންދާ 

ހެކި  ކަނޑަެއޅ މަށްޓަކައި  ޮގތެއް  ެއކަންކަމަށް  ތެރެއިން  ކަންކަމ ެގ 

ކޯޓަށް  ހެކި  އެ  ބާވަތާިއ،  ހެކީެގ  ެއ  ކަންކަމާއި،  ބޭނ ންވާނެ 

އިރ ޝާދ  ޮގތ ެގ  ޚަޞްމ ންނަށް    ،ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ކޯޓ ން 

 ދެވިދާނެއެެވ. 

މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމ ން ހ ށަހަޅާ ހެއްކަކީ ޢާންމ  އ ސޫލ ން ކޯޓ ން  )ށ(  

ހެއްކެްއ   އެ  ވީނަމަެވސް،  ކަމ ަގިއ  ހެކި  ބަލައިަގންނާނެ 

ެއ    ސަބަބ  ބަޔާންކ ރ މާއެކ ،  ނަމަބަލައިނ ަގތ މަށް  ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ

 ހެއްކެއް ބަލައިނ ަގތ މަށް ނިންމ މ ެގ ބާރ  ކޯޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ޮގތ ެގމަތިން -ކްރޮސް )ނ(   އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  މި  ކ ރ މަށް  ެއގްޒެމިން 

ކޯޓަށް  ޮގތ ެގމަތިން  ޤާނޫނ ގައިވާ  މި  ޙައްޤ   ލިބޭ  ޚަޞްމ ންނަށް 

 ހަނިކ ރެވިދާނެެއވެ. 
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އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ، ނ ވަތަ  )ހ(  .323 އ ސޫލ    ޢާންމ    ހެކިބަހާގ ޅޭ 

މަްއސަލަިއެގ   ކަނޑައަޅާފައިނ ވާނަމަ،  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓ ން 

ހެކިބަސް  ފަރާތެއްެގ  ހެކިބަސްދޭނެ  ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކަިއ  ވާޤިޢާެއއް 

މަރ ޙަލާަގިއ   ޙާލަތ ގައި، ޝަރީޢަތ ެގ  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހެޅ މަށް  ކޯޓަށް 

އެ ހެކިބަސް ހ ށަހަޅާނީ ޢާންމ ކޮށް ހ ޅ ވާލެވިފަިއވާ ޝަރީޢަތެއްަގިއ  

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ހެކިބަސް ދީެގންނެވެ. ޝަރީޢަތ ެގ ައޑ އެހ މެއް  

ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  އަޑ އެހ މެއްަގއިނަމަ،  އެނޫން  ފިޔަވަިއ، 

 ބަޔާނެއް މެދ ވެރިކޮށް، ލިޔ މ ންނެވެ.

ވާޤިޢާއެއް ސާބިތ ކ ރ މަށްޓަކައި ހެކިބަސް ބޭނ ންވާ ކަންކަމާިއ،  ވަކި   )ށ(  

ފަރާތްތަްއ  ހެކިބަސްދޭނެ  ސާބިތ ކ ރ ަމށްޓަކައި  ވާޤިޢާެއއް  އެ 

ހ ށަހެޅޭނެ މިންވަރާއި، ޝަރީޢަތ ަގއި ހެކިބަސް ނަާގނެ ހެކިބަސްދޭ 

،  ފަރާތްތަކާއި ހެކިބަހ ެގ ބަޔާން ހ ށަހަޅާނެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކާއި

ޮގތް  ހެކި އޮންނަންވީ  ބަޔާން  ދިގ މިނާއި  ބަޔާނ ެގ  ފަރާތ ެގ  ބަސްދޭ 

 ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

 

  ކޮންފަރެންސިންގ   ވީޑިއޯ 
 ހެކި   ދެވޭ   މެދ ވެރިކޮށް 

ޚާއްޞަ    .324 ބަދަލ ގައި،  ޙާޟިރ ވ މ ެގ  ސީދާ  ކޯޓަށް  ފަރާތް  ހެކިބަސްދޭ 

ކޮންފަރެންސިންގ   ީވޑިއޯ  ހެކިބަސް ޙާލަތްތަކ ަގިއ،  އެފަރާތ ން  މެދ ވެރިކޮށް 

 ދިނ މަށް ކޯޓަށް ހ އްދަ ދެވިދާނެއެވެ. 

 

ބޭނ ންާވ  )ހ(  .325 ބަޔާން   ފަރާތ ގެ   ހެކިބަސްދޭ  ދޭން  އޭނާ  ޝަރީޢަތ ަގއި  ބަޔާނަކީ  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ 

 ސޮއިކޮށްފަިއާވ ބަޔާނެކެވެ.  ،ހެކިބަސް ލިޔެ

ބަޔާނެއް   )ށ(   ފަރާތެއްެގ  ޚަޞްމަކ  ހެކިބަސްދޭ  މަްއސަލަިއެގ 

ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައިެގ އެހެން ޚަޞްމ ންނަށް އެ ބަޔާން 

 ކޯޓ ން ދޭންވާނެެއވެ. 
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  ބަޔާން   ފަރާތ ގެ   ހެކިބަސްދޭ 
  މަރ ޙަލާގައި   ޝަރީޢަތ ގެ 
 އ ސޫލ    ބަލައިގަތ މ ގެ 

މައްސަލަިއެގ  ޚަޞްމަކ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާނަށް   )ހ(  .326

ހ ށަހެޅި  ބަޔާން  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނ މަށް  މަރ ޙަލާަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ 

ޮގތަކަށް   އެނޫން  ކޯޓ ން  ބޭނ ންވާނަމަ،  ފަރާތ ން  ޚަޞްމ ެގ 

ފަރާތް   ހެކިބަސްދޭ  ދީފައިވާ  ބަޔާން  އެ  ހިނދަކ ،  ކަނޑަނާޅާހާ 

ޙާޟިރ ކޮށް އޭނާެގ ހެކިބަސް ޝަރީޢަތ ަގއި ނަަގއިދިނ މަށް ކޯޓ ަގިއ  

މަރ ޙަލާަގިއ  އެ ޝަރީޢަތ ެގ  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ދެންވާނެެއވެ. 

ބ ނާ   އިވ ނ ކަަމށް  ރިޢާޔަތްކ ރެވޭނީ  ބަޔާނަށް  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ 

 ހެކީެގ ޮގތ ަގއެވެ. 

ދޭނީ،   )ށ(   ހެކިބަސް  ފަރާތް  ހެކިބަސްދޭ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޭނާ   ހިނދަކ ،  ކަނޑަނާޅާހާ  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ދީފައިާވ  ކޯޓ ން 

 ލ  ކަމ ަގއި ބަލައިެގންނެވެ. ސްބަޔާނަކީ އޭނާެގ ހެކިބަހ ެގ އަ 

ހ އްދައާެއކ ،   )ނ(   ކޯޓ ެގ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

އިތ ރަށް  ކަންކަން  ހ ރި  ބަޔާނ ަގއި  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ 

ާއ  ހިނގައިދިޔަ  ފަހ ން  ހ ށަހެޅި  ކޯޓަށް  ބަޔާން  ތަފްޞީލ ކޮށް، 

 ޅޭޮގތ ންެވސް އޭނާައށް ހެކިބަސް ދެވިދާނެއެެވ. ކަންކަމާ ގ 

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށ ން ކޯޓ ން ހ އްދަ ދޭންވާނީ، ހެކިބަސްދޭ  )ރ(  

ދީ އޭނާ  ހެކިބަސް  މައްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ބަޔާނ ެގ  ފައިވާ 

ކޯޓަށް   އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ރަނަގޅ   ޤައިދ ކ ރަންނ ޖެހޭ 

 ފެނިއްޖެނަމައެވެ. 

އެ  )ބ(   ފަރާތ ން،  ޚަޞްމ ެގ  ހ ށަހެޅި  ބަޔާން  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ 

އޭނާ  ނެގ މަށް  ހެކިބަސް  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  ދީފައިވާ  ބަޔާން 

ޙާޟިރ ނ ކ ރާނަމަ، ނ ވަތަ ިއވ ނ  ކަމަށް ބ ނާ ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ެއ  

ހެކީެގ  ބ ނާ  ކަމަށް  އިވ ނ   ބަޔާން،  އެ  ހ ށަނާޅާނަމަ،  ބަޔާން 

 ޞްމަކަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. ޮގތ ަގއި އެހެން ޚަ
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  އެގްޒެމިންކ ރ މަށް -ކްރޮސް 
 ހ އްދަދިނ ން 

ހެކިބަސް  )ހ(  .327 މަރ ޙަލާއެއްަގއި  އެހެން  ފިޔަވަިއ  މަރ ޙަލާ  ޝަރީޢަތ ެގ 

މެދ ވެރިކޮށް   ބަޔާނެއް  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  ހ ށަހަޅާފައިވަނީ 

ފަރާތް   ހެކިބަސްދޭ  ދީފައިވާ  ބަޔާން  -ކްރޮސްކަމ ަގިއވާނަމަ، 

އެްގޒެމިން ކ ރ މ ެގ ހ އްދައަށް އެދި ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްެވސް ކޯޓަށް 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

-މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކޯޓ ން ހ އްދަ ދިނ މަށްފަހ ، ކްރޮސް )ށ(  

ހެކިބަސްދޭ  އަޑ އެހ މަށް  ޝަރީޢަތ ެގ  ބޭއްވޭ  އެްގޒެމިންކ ރ މަށް 

މެނ ވީ، ފަރާތް   ލިބިެގން  ހ އްދަ  ކޯޓ ެގ  ޙާޟިރ ނ ވެއްޖެނަމަ، 

 ނ ކ ރެވޭނެެއވެ.  ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާން ބޭނ މެއް

 

  ބަޔާން   ފަރާތ ގެ   ހެކިބަސްދޭ 
 ގޮތް   އޮންނަންވީ 

ހިމަނާފައި   .328 މަޢ ލޫމާތ   އަންނަނިވި  ބަޔާނ ަގިއ،  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 ؛ނ ވަތަ ޤަޟިްއޔާ ނަންބަރ މައްސަލަ  )ހ(  

 ؛މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމ ންެގ މަޢ ލޫމާތ  )ށ(  

 ؛ހެކިބަސް ދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްެގ ފަރާތ ންކަން )ނ(  

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ފ ރިހަމަ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ކާކ ކަން   )ރ(  

 ؛އަންަގއިދޭ ކާޑ  ނ ވަތަ ޕާސްޕޯޓ ެގ ނަންބަރ  އަދި ސޮއި 

 ؛ބަޔާނ ގައި ޙަވާލާދީފަިއވާ ކޮންމެ އެގްޒިބިޓެްއެގ ނަންބަރ  )ބ(  

 ބަޔާން ދީފައިވާ ތާރީޚ .  )ޅ(  

 

  ބަޔާނެއް   ޚ ލާޞާ   ހެކީގެ 
 ހ ށަހެޅ ން 

ބަޔާނެއް  )ހ(  .329 ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  މަރ ޙަލާަގިއ  ޝަރީޢަތ ެގ 

ޚަޞްމަކަށް ހޯދެން ، ހ ށަހަޅަންޖެހިފައިވާ  ބަޔާން  ެއ 

ބަޔާނެްއ   ޚ ލާޞާ  ހެކީެގ  ޚަޞްމަކަށް  އެ  ނެތްކަމ ަގިއވާނަމަ، 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 
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ހެކީެގ ޚ ލާޞާ ބަޔާނަކީ، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާނ ަގއި ހިމެނޭނެ   )ށ(  

ހެކިބަހ ަގިއ   ދޭނެ  ފަރާތ ން  ހެކިބަސްދޭ  ނ ވަތަ  ޚ ލާޞާެއއް  ހެކީެގ 

ކަންކަން   ފަރާތ ން ހިމެނޭ  ޚަޞްމ ެގ  އެނިގފައިނ ވާނަމަ، 

ޚ ލާޞާެއްއ   ކަންކަމ ެގ  ބޭނ ންވާ  ސ ވާލ ކ ރަން  ފަރާތާ  ހެކިބަސްދޭ 

 ހިމެނޭ ބަޔާނެކެވެ. 

ހެކިބަސްދޭ  )ނ(   ކަނޑައަޅާފައިނ ވާހާހިނދަކ ،  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓ ން 

ހަމަޖެހިފައިާވ  ފަރާތ ެގ ހެކީެގ ޚ ލާޞާ ބަޔާނ ަގިއ، ބަޔާން ދިނ މަށް  

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ނަމާއި ެއޑްރެސް ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ިމ   ،ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާން ހ ށަހަޅަންޖެހޭ މ އްދަތ ެގ ތެރޭގައި )ރ(  

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ހެކީެގ ޚ ލާޞާ 

 ބަޔާން ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާ   325ޚ ލާޞާ ބަޔާނ ެގ މަްއޗަށް، މި ޤާނޫނ ެގ  ހެކީެގ   )ބ(  

އަދި    326އާިއ،   )ނ(  މާއްދާެގ  މާއްދާަގިއ    328ވަނަ  ވަނަ 

 ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން ހިނާގނެެއވެ. 

 

  ބަޔާން   ފަރާތ ގެ   ހެކިބަސްދޭ 
  ހެކީގެ   ފަރާތ ގެ   ހެކިބަސްދޭ   ނ ވަތަ 
  ހ ށަނޭޅ މ ގެ   ބަޔާން   ޚ ލާޞާ 
 ނަތީޖާ 

ތެރޭަގއިކޯޓ ން    .330 މ އްދަތެއްެގ  ބަޔާން    ،ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ 

ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނަމަ،   ބަޔާން  ޚ ލާޞާ  ހެކީެގ  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  ނ ވަތަ 

ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިނ މަށް  ނ ވަތަ  ދީފައިވާ  ބަޔާން 

 ވޭނެެއވެ. ހެކިބަސް ނެގ މަށް އެފަރާތް ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރެއް ނ ކ ރެ

 

  ބަޔާނަކާ   ފަރާތ ގެ   ހެކިބަސްދޭ 
  އެގްޒެމިން -ކްރޮސް   ގ ޅޭގޮތ ން 
 ކ ރ ން 

ޝަރީޢަތަށް    .331 ދިނ މަށްޓަކައި  ހެކިބަސް  ފަރާތެއް  ހެކިބަސްދޭ 

ޙާޟިރ ކ ރެިވއްޖެނަމަ، އެފަރާތ ން ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ނ ވަތަ އެ ބަޔާނ ަގިއާވ  

ޙަާވލާދީފައިނ ވި ނަމަވެސް، އެފަރާތ ެގ ބަޔާނ ަގިއ  ކަންކަމަށް އެ ހެކިބަހ ަގއި  

 ެއގްޒެމިން ކ ރެިވދާނެއެވެ. -ހ ރި ކަންކަމާ ގ ޅޭޮގތ ން، އެފަރާތް ކްރޮސް
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  ހެކިބަސްދޭ   ބޭނ ންތަކަށް   އެހެން 
 ބޭނ ންކ ރ ން   ބަޔާން   ފަރާތެއްގެ 

ހެކިބަސްދޭ މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޙާލަތްތަކ ަގއި ފިޔަަވއި،   )ހ(  .332

ބަޔާނެްއ   އެ  ހަމައެކަނި  ބޭނ ންކ ރެވޭނީ  ބަޔާނެއް  ފަރާތ ެގ 

 . ހ ށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިަގއެވެ 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ން ކ ރެ ޙާލަތެއްަގއި، މި މާއްދާެގ )ހ( އަށް  )ށ(  

 ޢަމަލ ކ ރާކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ. 

ކަމަކަށް    (1)    އެހެން  ބޭނ ން  ހެކިބަސްދޭ ހެކިބަހ ެގ  ކ ރ މަށް 

 ؛ފަރާތް ހ އްދަ ދިނ ން

ހެކިބަހ ެގ ބޭނ ން އެހެން ކަަމކަށް ކ ރ މަށް  ކޯޓ ން ހ އްދަ   (2)   

 ނ ވަތަ؛ ދިނ ން

އެ   (3)    އަޑ އެހ މެްއަގިއ،  ބޭއްވޭ  ހ ޅ ވާލެިވެގން  ޢާންމ ކޮށް 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާން ހ ށަހެޅި، މައްސަލައިެގ ހެކީެގ 

 ހިމަނާފައިވ ން. ތެރޭަގއި 

 

   ފަރާތ ގެ   ހެކިބަސްދޭ 

 ބެލ ން   ބަޔާން 
މަްއސަލަިއެގ   )ހ(  .333 ހިނދަކ ،  ކަނޑަނާޅާހާ  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓ ން 

މައިަގނޑ  ހެްއކެްއެގ ޮގތ ަގިއ ހ ށަހަޅާ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާން 

ޝަރީޢަތް ހިނަގމ ންދާ ކޮންމެ ވަގ ތެއްަގިއވެސް ބެލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  

 ޚަޞްމ ންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާން ޚަޞްމ ން ބެލ މަށް ލިބިދޭންނ ޖެހޭކަމަށް   )ށ(  

ކޯޓ ަގިއ   ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  އެދި  ކަނޑައަޅައިދިނ މަށް 

 އެދެވިދާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާން ބެލ މ ެގ  )ނ(  

ކޯޓ ން  ކަމަށް  ލިބިެގންނ ވާ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ފ ރ ޞަތ  

 ކަނޑައަޅަންވާނީ އަންނަނިވި ސަބަބ ތަކަށްޓަކައި އެކަންޏެވެ. 

 ؛ޢަދ ލ  އިންޞާފ  ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކައި  (1)   
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 ؛ޢާންމ  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި  (2)   

އެ ބަޔާނަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާެގ ޚަބީރެއްެގ ބަޔާނަކަށްވެފައި،    (3)   

 ؛އްސާސީ މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނިފައިވ ންހައެ ބަޔާނ ަގއި 

 ؛ބަޔާނ ަގއި ސިއްރ  މަޢ ލޫމާތ  ހިމެނިފައިވ ން  (4)   

ކ ޑަކ އްޖެްއެގ    (5)    ނ ވަތަ  ފަރާތެއްެގ  ރައްކާތެރިކ ރެވިފަިއވާ 

 ރަްއކާތެރިކ ރ މަށްޓަކައި. ޙައްޤ ތައް 

ބަޔާނެްއ   )ރ(   ފަރާތެއްެގ  ހެކިބަސްދޭ  ހިނދެއްަގިއ،  ފެނިއްޖެ  ކޯޓަށް 

ޒ ތަކެްއ  ބެލ މަށް ފ ރ ޞަތ  ދޭއިރ ، އެ ބަޔާނ ަގއި ހިމެނޭ ވަކި ލަފް

 ނ ވަތަ ޢިބާރާތްތަކެއް ހާމަނ ކ ރ މަށް އެންިގދާނެެއވެ. 

 

ތެދ ކަމަށްބ ނެ   .334 ދިނ ން   މަޢ ލޫމާތ    ދޮގ   ލިޔ މަކީ،  ތައްޔާރ ކޮށްފައިާވ  ހ ށަހެޅ މަށް  ޝަރީޢަތަށް 

ދޮގ    ލިޔ މ ަގއި  އެ  ކަމ ަގއިވެފައި،  ލިޔ މެއް  ސޮއިކޮށްފަިއވާ  އިޤ ރާރ ވެ 

ކަމ ަގިއ   ކެނޑީ  ޙ ރ މަތް  ކޯޓ ެގ  ދެކޮޅަށް  އެމީހަކާ  ދީފިނަމަ،  މަޢ ލޫމާތ  

 ެގންވެެއވެ. ބަލައި، ފިޔަވަޅ  ެއޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ކޯޓަށް ލިބި

 

  ދޭ   މެދ ވެރިކޮށް   އެފިޑެވިޓް 
 ހެކިބަސް 

އެފަދައިން    .335 ކޯޓ ން  ނ ވަތަ  ޙާލަތ ަގިއ  ލާޒިމ ކ ރާ  ޤާނޫނަކ ން  އެހެން 

ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްަގއި، ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާނ ެގ ބަދަލ ަގއި ނ ވަތަ  

އިތ ރ ން ބަޔާނ ެގ  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސް    ،ހެކިބަސްދޭ  ފަރާތެއްެގ  ހެކިބަސްދޭ 

 ކޯޓަށް ހ ށަހެޅޭނީ އެފިޑެވިޓް ެމދ ވެރިކޮށެވެ. 

 

  ހ ރެ   ބޭރ ގައި   ދިވެހިރާއްޖެއިން 
  ހެކި   މެދ ވެރިކޮށް   އެފިޑެވިޓް 
 ހ ށަހެޅ ން 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް ހ ރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރ ގައިނަމަ، މި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ    .336

އެ   ނ ވަތަ  ެއއްޮގތްާވ  ޮގތ ެގމަތިން،  ޤާނޫނ ތަކާ  ކަމާބެހޭ  ޤައ މެްއެގ 

މެދ ވެރިކޮށް  އެފިޑެިވޓް  ހ ރެެގންެވސް  ޤައ މ ަގއި  ބޭރ   އެ  ޮގތ ެގމަތިން، 

 ހެކިބަސް ދެވިދާނެެއވެ. 
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  ހ ށަހަޅަންޖެހޭނެ   އެފިޑެވިޓް 
 ޙާލަތްތައް 

ހެކި  )ހ(  .337 ގ ޅިެގން  ދަޢ ވާއަކާ  ހ ށަހެޅޭ  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 

 ހ ށަހަޅަންވާނީ އެފިޑެވިޓް މެދ ވެރިކޮށެވެ. 

ހެކި ހ ށަހަޅަންޖެހޭނީ ހ ވާމަތަީގއި ކަމަށް އެހެން ޤާނޫނަކ ން   (1)   

 ؛ނ ވަތަ ަގވާއިދަކ ން ކަނޑައަޅާފައިވ ން

މ ދަލ ން   (2)    ނ ވަތަ  އަމ ރަކަށް  ފާސްކ ރ މ ެގ  ބަލައި 

އެްއވެސް  ފ ކ ރ ން ހ އްޓ ވ މ ެގ އަމ ރަކަށް ނ ވަތަ  ތަޞައްރ 

ފަރާތަކ ން ވަނ މ ެގ އަމ ރަކަށް  ބިމަކަށް އެހެން  ފަރާތެއްެގ 

 އެދި ހ ށަހަޅާފައިވ ން. 

ހ ވާ  )ށ(   ހެއްކަކީ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ގ ޅޭޮގތ ން  މައްސަލައަކާ  ހިނަގމ ންދާ 

ހެއްކެްއ   ލާޒިމ ކ ރާ  ކޯޓަކ ން  ޤައ މެްއެގ  އެހެން  ދިނ މަށް  މަތީަގއި 

ޚަޞްމަކަށް   ކ ރީެގ  ކަމަށް  ޝަރީޢަތ ެގ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

ހ ށަހެޅޭނީ  ހ ށަހެޅ މެއް  އެްއވެސް  ހ ށަހަޅާ  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި 

ކޯޓ ަގިއ   ކަނޑައަޅައިދިނ މަށް  ކަމަށް  މެދ ވެރިކޮށް  އެފިޑެިވޓް 

 އެދެވިދާނެެއވެ. 

ޚަޞްމެއްެގ   )ނ(   ަމއްސަލަިއެގ  ނ ވަތަ  އިސްނެގ މ ަގއި  އަމިއްލަ  ކޯޓ ެގ 

ހ ށަހަޅާ މަްއސަލައެްއަގިއ  ފަރާތ ން  އެ  ގ ޅިެގން،  ހ ށަހެޅ މަކާ   

ދަޢ ވާެގ   ނ ވަތަ  ބަޔާން  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  ހ ށަހަޅާ 

ލިޔެކިޔ ންތަކ ެގ ބަދަލ ަގއި ނ ވަތަ އެ ލިޔ ންތަކ ެގ އިތ ރ ން ހެކީެގ  

 ޮގތ ަގއި އެފިޑެވިޓް ހ ށަހެޅ މަށް ކޯޓަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   )ހ(  .338 ގޮތް   އޮންނަންވީ   އެފިޑެވިޓް  އެފިޑެވިޓްަގއި  އެ  ފަރާތަކ ން  ދޭ  އެފިޑެިވޓެއް 

މައްޗަށް   ކަމެްއެގ  އެނިގފަިއވާ  އޭނާައށް  ތެރެއިން،  ކަންކަމ ެގ 

އޭނާއަށް   ކޮބައިކަމާިއ،  ކަންކަމަކީ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބިނާކޮށް 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  މަޢ ލޫމާތެއްެގ  ލިބިފައިވާ 
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ކޮ ޤަބޫލ ކ ރ މެއްެގ  ކަންކަމަކީ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭ  ޭއނާއަށް  ބަިއކަމާިއ، 

ވަކިން   ކޮބައިކަން  ކަންކަމަކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 

ެއ  ައދި  އޮންނަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ޮގތަށް  އެނޭގނެ 

މަޢ ލޫމާތެއް ނ ވަތަ ޤަބޫލ ކ ރ މެއް ބިނާކޮށްފައިވާ މަސްދަރ ތައްވެސް  

 ނަންވާނެެއެވ.ބަޔާންކޮށްފައި އޮން

އެފިޑެިވޓެްއަގިއ، އެ އެފިޑެވިޓެއް ދެނީ ކޮން ޚަޞްމެއްެގ ފަރާތަކ ން  )ށ(  

ތާރީޚ   ހ ާވކ ރި  ނަމާއި،  ފަރާތ ެގ  ދޭ  އެފިޑެވިޓް  ކަމާއި، 

ފަރާތ ން   ދޭ  އެފިޑެވިޓް  އަދި  އޮންނަންވާނެެއވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި 

ޖަހާފައި   ނިޝާން  އިނިގލީެގ  އަދި  ސޮއިކޮށް،  އޮންނަންވާނެެއެވ. 

ނަމާއި  ފަރާތ ެގ  ހ ވާކޮށްފައިވާ  ޭއނާ  ކ ރިމަތީަގއި  އެފަރާތެްއެގ 

ިއނިގލީެގ   ސޮޔާއި،  އެފަރާތ ެގ  އަދި  ހައިސިްއޔަތާއި  އެޑްރެހާިއ، 

 ނިޝާންވެސް އޮންނަންވާނެއެެވ.

 

  ނޫން   ފަރާތް   ހ ށަހަޅާ   އެފިޑެވިޓް 
  އެފިޑެވިޓްގައި   ފަރާތަކ ން 
 ސޮއިކ ރ ން 

އެްއވެސް   )ހ(  .339 ފަރާތަކީ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  އެފިޑެވިޓް  މައްސަލަެއއްަގއި 

އެ  ނ ަވތަ  ކިޔ މަށް  އެފިޑެިވޓް  ެއ  މެދ ވެރިވެެގން  ސަބަބެއް 

ފަރާތެއްނަމަ،  ނ ކ ޅެދިފަިއވާ  ސޮއިކ ރ މަށް  އެފިޑެިވޓްަގއި 

އެފަރާތެްއެގ ކ ރިމަތީަގއި އޭނާ ހ ވާކ ރި ފަރާތ ން، އެ އެފިޑެވިޓްަގިއ  

 ންކަން ބަޔާންކޮށް، ސޮއިކ ރަންވާނެެއވެ. އަންނަނިވި ކަ

އެފިޑެވިޓް    (1)    އެ  އޭނާ  ފަރާތަށް  ހ ށަހަޅާ  އެފިޑެިވޓް 

 ؛ކިޔައިދީފައިާވކަން

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   (2)    އޭަގއި  ފަރާތަށް  ހ ށަހަޅާ  އެފިޑެިވޓް 

 ައދި؛ ކަންކަން ފަހ މްވެފައިާވކަން

އެ    (3)    ފަރާތ ން  ހ ށަހަޅާ  ދީފައިވަނީ  އެފިޑެިވޓް  އެފިޑެވިޓް 

 އޭނާެގ ޙާޟިރ ަގއި ހ ވާކ ރ ަމށްފަހ ގައިކަން. 
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ހިމަނާފައިނ ާވ   )ށ(   ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހ ށަހަޅާ  އެފިޑެވިޓް  އެ  ބަލައިަގންނަންވާނީ  ކޯޓ ން  އެފިޑެިވޓެއް 

އޭަގއި   އެފަރާތަށް  ކިޔާދީ  އެފިޑެވިޓް  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ފަރާތަށް 

 ކަންކަން ފަހ މްވެފައިާވކަން ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ އެކަންޏެވެ. 

ައންނަނިިވ  )ނ(   ހަމައެކަނި  ހ ވާކ ރަންވާނީ  ބޭނ މަށްޓަކައި  އެފިޑެިވޓެްއެގ 

 ފަރާތްތަކ ެގ ކ ރިމަތީަގެއވެ. 

 ނ ވަތަ ؛ ފަނޑިޔާރަކ   (1)   

 ފަރާތެއް.ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ެއހެން   (2)   

މަްއސަލައިެގ   )ރ(   ފަރާތަކީ،  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަމ ަގިއ   ފަރާތެއް  ތަމްސީލ ކ ރާ  ޚަޞްމަކ   ނ ވަތަ  ޚަޞްމަކ  

 ވެެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

އޮތް  )ހ(  .340 ތަރ ޖަމާކ ރ ން   އެފިޑެވިޓް  ބަހަކ ން  ޤައ މެއްެގ  އެހެން  އެފިޑެވިޓްއަކީ  އެދޭ  ހ ށަހަޅަން 

އްނަމަ، އެ އެފިޑެވިޓަށް ރިޢާޔަތްކ ރ މަށް އެދޭ ފަރާތ ން އެ އެފިޑެިވޓެ

އޮތް   ބަހ ން  ޤައ މެްއެގ  ބޭރ   ތަރ ޖަާމއަކާއި  ދިވެހި  އެފިޑެިވޓްެގ 

 އެފިޑެިވޓްެގ އަސްލ  ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ހ ށަހަޅާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އެފިޑެިވޓެްއެގ ތަރ ޖަމާ   )ށ(  

ތަރ ޖަމާ   އެފިޑެިވޓްެގ  އެ  ފަރާތ ން  ތަރ ޖަމާކ ރި  އެފިޑެިވޓް 

ބަހ ން   ޤައ މ ެގ  ބޭރ   ތަރ ޖަމާއާއި  ކަށަވަރ ކ ރ ާމއެކ ، އެފިޑެވިޓްެގ 

އެދޭ   ރިޢާޔަތްކ ރ މަށް  އެފިޑެވިޓަށް  ެއ  ކޮޕީ  އެފިޑެވިޓްެގ  އޮތް 

 ފަރާތ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

  ޞައްޙަކަން   ލިޔެކިޔ މ ގެ 
 ކަށަވަރ ކ ރ ން 

 ޤާނޫނ ގެ   މި  ލިޔ ެމއް  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  އިޮގތ ގަ   ހެކީެގ )ހ(  .341

 ޚަޞްމަކާ   ދަށ ން   ެގ  ]ހާމަކ ރ ން  ހެކި[  ބާބ   އަށާވީސްވަނަ
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 ޞައްޙަކަމާމެދ   ލިޔ މ ގެ   އެ  ޝަރީޢަތ ަގއި   ޙިއްޞާކ ރ މަށްފަހ ،

 އެ  ޞައްޙަކަން  ލިޔ މ ެގ   އެ  ހިނދަކ ،  ނ އ ފައްދާހާ  ސ ވާލ 

 . ބެލެވޭނެެއވެ ކަމ ަގއި ޤަބޫލ ކ ރާ ޚަޞްމަކ 

ޞައްޙަކަން   )ށ(   ލިޔ މެްއެގ  ޮގތ ެގމަތިން  ަގިއވާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  އެދޭނަމަ،  ޚަޞްމަކ   ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް 

ހެކީެގ ޚ ލާޞާ ބަޔާން ހ ށަހެޅ މަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ އެންމެ ފަހ ެގ 

)ހަތެއް( ދ ވަސް ހަމަވާ  7ތާރީޚާއި، ނ ވަތަ ލިޔ މެއް ޙިްއޞާކ ރާތާ 

ލިޔ މ ެގ   ކ ރިން،  ތާރީޚެްއެގ  ބައްދަލ ވާ  ފަހ ން  ތެރެއިން  ތާރީޚ ެގ 

ކޯޓަށް   ންޞައްޙަކަ އެދި  ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް  ޝަރީޢަތ ަގިއ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެއްޮގތްާވ   )ނ(   ޤާނޫނާ  ނޯޓަރަިއޒްކޮށްފައިާވ  ކަމާބެހޭ  ޮގތ ެގމަތިން 

ލިޔ ންތަކާއި އެފަދަ މ ސްތަނަދ ތައް ނ ވަތަ އިތ ރަށް ސާބިތ ކ ރ މަކާ 

އެހެން  ކަމ ަގިއ  ލިޔ މެއް  ބަލަިއަގންނަންޖެހޭ  ކޯޓ ން  ނ ލައި 

ހެއްކަކާ   އިތ ރ   ލިޔ މަކީ،  ކޮންމެ  ކަނޑައަޅާފައިާވ  ޤާނޫނަކ ން 

ކޯ  ،ނ ލައި ކަމ ަގިއ  ލިޔ ންތަކެއް  ޓ ން ޞައްޙަ 

 ބަލައިަގންނަންވާނެއެވެ. 

 

 ބާބ    ތިރީސްވަނަ 
 އ ސޫލ ތައް   ޚާއްޞަ   ހެއްކާގ ޅޭ 

 

  ބ ނެ   ކަމަށް   އިވ ނ    ކަމެއް   ވަކި 
 ހެކި   ދޭ 

  ދޭ   ބ ނެ  ކަމަށް  ިއވ ނ   ކަމެއް  ވަކި“ ،ބޭނ މަށްޓަކައި  ބާބ ެގ  މި )ހ(  .342

 އޭނާއަށް  މީހަކ ،  ހެކިބަސްދޭ  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ”ހެކި

  އެްއޗެއް   ިއވ ނ   ނ ވަތަ  ެއއްޗެއް  ފެނ ނ   ކަނޑައެޅިެގން

  ފެނ ނ   ކަމެއް  ވަކި  މީހަކަށް   ެއހެން  ބަދަލ ަގިއ،  ބަޔާންކ ރ މ ެގ
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 ކަމަށް  ައޑ ިއވ ނ    އެްއޗެއް  ވަކި  މީހަކަށް  އެހެން  ނ ވަތަ  ކަމަށް

  ކަމ ގެ   އަޑ އިވ ނ   މީހާއަށް  ހެކިބަސްދޭ  ބ ނ މެއް،  ބ ނާ  އެމީހަކ 

 . ހެކިބަހަށެވެ ދޭ މައްޗަށް

ވަކި ކަެމއް ިއވ ނ  ކަމަށް ބ ނެ ދޭ ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ހެކި ދިނ މަށް   )ށ(  

ފަރާތަކީ  ހެކިބަސްދޭ  ހ ށަހަޅާ  ޚަޞްމަކ   މައްސަލައެްއަގއި  މަދަނީ 

ހ ރި   ކިބައިަގިއ  އޭނާެގ  ދިންއިރ   ބަޔާން  ހެކިބަހ ެގ  އޭނާެގ 

ހެކިބަސްދޭ   ސަބަބ ން  ޮގތ ަގިއ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއްެގ  ފަރާތެއްެގ 

އެ  ހެކިބަސް  އޭނާެގ  ކަމަށްވާނަމަ،  ފަރާތެއް  ބަލައިނ ަގނެވޭނެ 

 މައްސަލަިއަގއި ބަލަިއަގނެެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

  ބ ނެ   ކަމަށް   އިވ ނ    ކަމެއް   ވަކި 
  މައްޗަށް   ހެކީގެ   ދޭ 

  އެދި   ރިޢާޔަތްކޮށްދިނ މަށް 
 ހ ށަހެޅ ން 

ބ ނެ   )ހ(  .343 ކަމަށް  ިއވ ނ   ކަމެއް  ަމއްޗަށް  ވަކި  ހެކިބަހެްއެގ  ދޭ  މީހަކ  

ެއދޭނަމަ،  ޚަޞްމަކ   ރިޢާޔަތްކޮށްދިނ މަށް  މަރ ޙަލާަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ 

އެއީ ޝަރީޢަތ ަގއި ހެކިބަސްދޭ އެހެން ފަރާތެއްެގ ހެއްކެއްނަމަވެސް،  

ހެއްކެްއ   ހިމަނާފަިއވާ  ބަޔާނެްއަގއި  ފަރާތެްއެގ  ހެކިބަސްދޭ  ނ ވަތަ 

ެއ    ، އިވ ނ  ކަމަށް ބ ނާ ހެކިނަމަވެސް، އެ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތަށް

 ހެކިބަސްދޭ ފަރާތ ެގ ބަޔާނެްއެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބަޔާން  )ށ(   ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އޭނާ  ނެގ މަށް  ހެކިބަސް  ފަރާތ ެގ  ބަޔާންދީފަިއާވ  ހ ށަހަޅާއިރ ، 

ޙާޟިރ    ސަބަބ ތަްއ ޝަރީޢަތަށް  ެއކަމ ެގ  ނ ކ ރެވޭނެކަމާިއ، 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  ބ ނެ   ކަމަށް   އިވ ނ    ކަމެއް   ވަކި 
  މައްޗަށް   ހެކީގެ   ދޭ 

  އެދޭކަމ ގެ   ރިޢާޔަތްކޮށްދިނ މަށް 
 ޙާލަތްތައް   ދޭންނ ޖެހޭ   ނޯޓިސް 

ަމއްސަލަެއއްަގއި ވަކި ކަމެްއ ިއވ ނ  ކަމަށް ބ ނެ    ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި   .344

މަްއޗަށް   ހެކީެގ  ެއ  ފަރާތްތަކ ން  ބޭނ ންވާ  ހ ށަހަޅަން  ހެކި  ހ ށަހަޅާ 

މައްސަލައިެގ އެހެން ޚަޞްމ ންނަށް    ،ރިޢާޔަތްކޮށްދިނ މަށް އެދޭކަމ ެގ ނޯޓިހެއް
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 ދޭކަށް ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. 

މަރ ޙަލާ   )ހ(   ެއ ޝަރީޢަތ ެގ  މަރ ޙަލާތަކ ަގއި  އެހެން  އެނޫން  ފިޔަވަިއ 

 ؛ހެކި ހ ށަހަޅާނަމަ

މަތީަގިއ   )ށ(   ހ ވާެގ  ހ ށަހަޅާ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  މަރ ޙަލާަގއި  ޝަރީޢަތ ެގ 

ބ ނާ  ައޑ ކަަމށް  އިވ ނ   ބަޔާނ ަގއި  ފަރާތ ެގ  ހެކިބަސްދޭ  ދީފައިވާ 

 ؛ހެއްކެއް ނ ހިމެނޭނަމަ

ތަރިކައިެގ މަްއސަލައަކަށްވެފައި، ެއ ޚަޞްމަކ  ހެކީެގ މައްސަލައަކީ   )ނ(  

ޮގތެްއ   ތަރިކައާމެދ   އެމީހެއްެގ  ބޭނ ންވަނީ  ހ ށަހަޅަން  ޮގތ ަގއި 

ބަޔާނެްއ   ބ ނާ  ކަމަށް  ދިން  ފަރާތ ން  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ނިންމ މަށް 

 ނ ވަތަ ؛ ކަމަށްވާނަމަ

 ނެތ ން.އެހެން ޤާނޫނަކ ން އެކަން ލާޒިމ ކޮށްފައި  )ރ(  

 

  ބ ނެ   ކަމަށް   އިވ ނ    ކަމެއް   ވަކި 
-ކްރޮސް   ފަރާތް   ހެކިބަސްދޭ 

  އެގްޒެމިންކ ރ މަށްޓަކައި 
 ބާރ    ޙާޟިރ ކ ރ މ ގެ 

ފަރާތ  )ހ(  .345 ހެކިބަސްދޭ  ކަމަށްބ ނެ  ިއވ ނ   ކަެމއް  ހެކިބަސް ވަކި  ެގ 

ހ ށަހަޅާ  ހެކި  އެ  ޙާޟިރ ކ ރ މަށް  ޝަރީޢަތަށް  އޭނާ  ނެގ މަށް 

އެހެން ޚަޞްމ ެގ   މައްސަލައިެގ  ެއ  ބޭނ ންނ ވިނަމަވެސް،  ފަރާތ ން 

ޚަޞްމަކ  ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ހެކިބަސްދޭ 

ކްރޮސް ހ އްދަ -ފަރާތް  ޙާޟިރ ކ ރ މ ެގ  ެއގްޒެމިންކ ރ މަށްޓަކައި 

 ކޯޓަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

ދަށ ން   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ހ އްދައަށް  -ކްރޮސްމި  އެްގޒެމިންކ ރ މ ެގ 

ހ ށަހަޅަ ހެކިބަސްދޭ ންވާއެދި  ބ ނެ  ކަމަށް  ިއވ ނ   ކަމެއް  ވަކި  ނީ 

 )ސާދަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގެއވެ.  14ފަރާތ ެގ ބަޔާން ލިބޭތާ 

 

  ބ ނެ   ކަމަށް   އިވ ނ    ކަމެއް   ވަކި 
  ބަލާނެ   ވަޒަންކ ރ މ ގައި   ހެކި   ދޭ 

 ކަންކަން 

ހެއްކަށް   ،މައްސަލަތަކ ަގއި މަދަނީ    .346 ދޭ  ބ ނެ  ކަމަށް  އިވ ނ   ކަމެއް  ަވކި 

ކޯޓ ން  ކަންކަމަށް  އަންނަނިވި  ދިނ މ ަގއި  ބ ރަދަން  ދޭންޖެހޭ 
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 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ލޮލަށް  )ހ(   އެމީހެއްެގ  ކަެމއް  ަވކި  ޙަވާލާދޭ،  ބަޔާނ ަގއި  އެފަރާތ ެގ 

ސީދާ   އެމީހަކަށް  ނ ވަތަ  ފަރާތް ފެނ ނ   ބ ނާ  ކަމަށް  އަޑ ިއވ ނ  

 ؛ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތް މިންވަރ 

ސާބިތ ކ ރ މަށް   ،މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ފަރާތ ެގ ބަހަކީ )ށ(  

 ؛ބޭނ ންވާ ވާޤިޢާ ހިނގައިދިޔަ ދ ވަސްވަރ ަގއި ބ ނެފައިވާ ބަހެއްތޯ

ފަރާތްތަކަށް  )ނ(   އިތ ރ   ފަރާތް،  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 ؛ޙަވާލާދީފައިވާ މިންވަރ 

ފޮރ ވަފާނެ  )ރ(   ކަމެއް  ފަރާތަކ ން  ެއްއވެސް  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 

އޮތްޮގތް ނޫން ެއހެން ޮގތެއް ބަޔާންކޮށްފާނެ ސަބަބެްއ  ނ ވަތަ ކަން  

 ؛އޮތްކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން

ލޮލަށް ފެނ ނ  ހެކީެގ ބަސް ބަދަލ ކޮށްފައިވާކަން ނ ވަތަ ޭއނާ ބ ނި   )ބ(  

ގ ޅ ވަިއެގން   ކަމަކާ  ވަކި  ނ ވަތަ  ބޭނ މަކަށް  ވަކި  ވާހަކަައކީ 

 ؛ބ ނެފައިވާ ބަހެއްތޯ ނ ވަތަ ނޫންތޯ

ެއ   )ޅ(   ރިޢާޔަތްކ ރާިއރ ،  ކަންކަމަށް  ހިނާގފަިއވާ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  ހެކި 

ކަމެްއ   ހ ރަސްއެޅ މަށް  ބެލ މަށް  ބ ރަދަން  ޙަޤީޤީ  ހެކީެގ 

 ކޮށްފައިާވކަން ދޭހަވާފަދަ ކަމެްއ އޮތްތޯ ނ ވަތަ ނެތްތޯ.

 

  ހ ށަހެޅ މަކާ   ހެއްކެއް   އިތ ރ  
  ގޮތ ގައި   ހެކީގެ   ނ ލައި 

 ލިޔެކިޔ ން   ބަލައިގަނެވޭ 

ވިޔަފާރިެއްއެގ ނ ވަތަ ދައ ލަތ ެގ އިދާރާެއްއެގ ރެކޯޑ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ   )ހ(  .347

ހިމެނޭ ލިޔެކިޔ މަކީ އެ ލިޔެކިޔ މ ެގ ޞައްޙަކަމާއި އެ ލިޔެކިޔ މ ން 

ޮގތ ަގިއ   ހެކީެގ  ނ ލައި  ސާބިތ ކ ރ މަކާ  އިތ ރަށް  ކަންކަން  ދޭހަވާ 

 ލިޔެކިޔ ެމވެ. ޝަރީޢަތަށް ބަލައިަގނެވޭނެ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި، ވަކި ލިޔ މަކީ ވިޔަފާރިއެްއެގ   )ށ(  

ހިމެނޭ   ތެރޭަގިއ  ރެކޯޑ ތަކ ެގ  އިދާރާެއއްެގ  ދައ ލަތ ެގ  ނ ވަތަ 
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ބެލެވޭނީ ވިޔަފާރިއެްއ    ،ލިޔ މެއްކަމަށް  ނިސްބަތްވާ  ލިޔ މެއް  ެއ 

ސޮިއކޮށް ލިޔ މ ަގއި  އެ  އޮފިސަރަކ   އިދާރާެއްއެގ  ެއ    ،ނ ވަތަ 

 ކައެއް އެ ލިޔ މ ަގއި ޖަހާފަިއވާނަމައެެވ. ތަނެއްެގ ސިއް

މައްސަލަެއއްެގ ވަށަިއެގންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ަވކި ލިޔ މަކާ  )ނ(  

އަށް  )ށ(  އަދި/ނ ވަތަ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ގ ޅޭޮގތ ން 

 ޢަމަލ ނ ކ ރެވޭނެ ކަމ ަގއި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

 

  ޤާނޫނ ގެ   ޤައ މ ތަކ ގެ   އެހެން 
 ހެކި   ހޯދާ   ދަށ ން 

ހެކި ކޯޓަށް    .348 ދަށ ން ހޯދާ  ފިޔަަވއި އެހެން ޤައ މެްއެގ ޤާނޫނ ެގ  ދިވެހިރާއްޖެ 

ކަމާބެހޭ  ޤައ މެްއެގ  އެ  ބަލަިއަގތ މ ަގއި  ހެްއކެއް  އެ  ބަލައިަގންނަންވާނީ، 

 ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

  ގޮތ ގައި   ޓްރަސްޓީއެއްގެ 
  ހ އްދަދީފައިވާ   މަސައްކަތްކ ރ މަށް 

 ހެކި   ކަމ ގެ 

މީހަކ     .349 ބ ނެ  ރ ހ ންދޭކަަމށް  ަމސައްކަތްކ ރ މަށް  ޮގތ ަގއި  ޓްރަސްޓީެއއްެގ 

ފަރާތަކ ން  ތިންވަނަ  ޞައްޙަކަން  ސޮއިެގ  ެއ  ލިޔ މަކީ،  ސޮއިކޮށްފަިއވާ 

ަމސައްކަތްކ ރ މަށް   ޮގތ ަގއި  ޓްރަސްޓީއެްއެގ  ކަށަވަރ ކޮށްދީފިނަމަ، 

 ފައިވާކަމ ެގ ހެްއކެްއެގ ޮގތ ަގއި ބަލަިއަގނެވޭނެ ލިޔ މެކެވެ. ރ ހ ންދީ

 

 ބާބ    އެއްތިރީސްވަނަ 
 ޚަބީރ ން 

 

  ޢާންމ    ހެކިބަހާގ ޅޭ   ޚަބީރ ންގެ 
 އ ސޫލ ތައް 

  ަމްއސަލައެއް   އެ  ،ނަަގންވާނީ  ހެކިބަސް  ޚަބީރ ންެގ  މައްސަލަެއއްަގއި )ހ(  .350

  ކަންކަމ ެގ  ބޭނ ންވާ  ހެކިބަސް  ޚަބީރ ންެގ  ލާކ ރ މަށްޓަކައިސަފައި

 . ެއކަންޏެވެ މައްޗަށް

ޚަބީރަކަށް ލިބިފައިވާ ފަންނީ މަޢ ލޫމާތާއި ތަޖ ރިބާެގ އަލީަގިއ ކޯޓަށް  )ށ(  

ޒިންާމއެކެވެ.   ޚަބީރެއްގެވެސް  ކޮންމެ  ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ  އެހީތެރިކަން 
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ދޭ  އ ޖޫރަ  ނ ވަތަ  ފަރާތް  ދޭ  އިރ ޝާދ   ޚަބީރަކަށް  އެޮގތ ން، 

ޒިންމާއަށްވ ރެ އޮތް  މައްޗަށް  ޒިންާމ   ،ފަރާތ ެގ  އޮންނަ  ކޯޓަށް 

 ވާންވާނެެއވެ. އިސް

 

  ނެގ މ ގައި   ހެކިބަސް   ޚަބީރ ންގެ 
 ބާރ ތައް   ލިބިގެންވާ   ކޯޓަށް 

ނެގ ަމށްޓަކަިއ   )ހ(  .351 ހެކިބަސް  ޝަރީޢަތ ަގއި  މައްސަލައެއްެގ  މަދަނީ 

ޙާޟިރ ކ ރެވޭނީ ތެރޭަގއި   ،ޚަބީރަކ   ހެކީެގ  މައްސަލަިއެގ    ، ައދި 

 ޚަބީރެއްެގ ރިޕޯޓ  ހިމެނޭނީ ކޯޓ ެގ ހ އްދަާއއެކ ަގއެވެ. 

ޚަޞްމ ން  )ށ(   އެދި  ހ އްދައަށް  ކޯޓ ެގ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޚަރަދ ެގ  ހިނާގނެ  ނެގ މަށް  ހެކިބަސް  ޚަބީރ ެގ  ހ ށަހަޅާއިރ ، 

އަންދާޒާެއއް ހ ށަހެޅ މާއެކ ، ޚަބީރ ެގ ހެކި ބޭނ ންވާ ދާއިރާާއއި، ެއ  

ހެކިބަސް ނަަގނީ ކޮން ކަންތައްތަކަކާ ގ ޅިެގންކަމާިއ، ޚަބީރ ެގ ނަން  

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ހެކިބަސް ނެޭގނީ ކޮން   ،މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކޯޓ ން ދޭ ހ އްދަިއަގއި  )ނ(  

 ކަންތައްތަކަކާ ގ ޅިެގން ކަމ ަގއި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

މައްސަލަތަކ ެގ ނ ވަތަ ައވަސްނިޔާެގ މައްސަލަތަކ ެގ ޓްރެކ ން ކ ދި   )ރ(  

މެނ ވީ  މެދ ވެރިވެެގން  ޙާލަތެއް  ޚާްއޞަ  މައްސަލައެއްަގއި،  ބެލޭ 

ދެވޭނީ ހ އްދަ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ހެކި  ވަކި  ޅާކަނޑައަ   ،ޚަބީރެއްެގ  ފަިއވާ 

 ކަމަކާ ގ ޅިެގން އެންމެ ޚަބީރެއްެގ ހެކި ހ ށަހެޅ މަށެވެ. 

ކިބައިން   )ބ(   ޚަޞްމެއްެގ  އެހެން  ޚަޞްމަކަށް،  މައްސަލަެއއްެގ 

ހޯދޭނެ   ޮގތ ަގއި  ޚަރަދ ެގ  ފީާއއި  ކޯޓަށް  ޢަޚަބީރ ންެގ  ދަދ  

 ޤައިދ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 

  ލިޔ މ ން   ހެކިބަސް   ޚަބީރ ގެ 
  ދިނ ން   ރިޕޯޓެއްގައި   އޮންނަ 

 ލާޒިމ ވ ން 

ޚަބީރ ންެގ ހެކިބަސް ކޯޓ ން އެހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކ ،   )ހ(  .352

 ދޭންވާނީ ލިޔ މ ން އޮންނަ ރިޕޯޓެއްެގ ޮގތ ަގެއވެ. 
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ކ ދި މައްސަލަތަކ ެގ ނ ވަތަ ައވަސްނިޔާެގ މައްސަލަތަކ ެގ ޓްރެކ ން  )ށ(  

ިއންޞާފ   މައްސަލަެއއްަގއި  އެ  މައްސަލައެއްނަމަ،  ބަލާ 

ޤާއިމ ކ ރ މަށްޓަކަިއ ޚަބީރ  ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރ ކ ރ މަށް ކޮންމެހެން  

ހެކިބަސް  ޚަބީރ ެގ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ،  ފަނޑިޔާރަށް  ބޭނ ންވާކަމަށް 

 ނެގ މަށް މައްސަލަިއެގ ައޑ އެހ މަކަށް އޭނާ ޙާޟިރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 

މައްސަލަެއއްަގއި ހ ށަހަޅާފައިާވ ޚަބީރެއްެގ ރިޕޯޓަކާމެދ  އެ ޚަބީރަކާ  )ހ(  .353 ސ ވާލ ކ ރ ން   ލިޔ މ ން   ޚަބީރ ންނާ 

 ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. ލިޔ މ ން 

ސ ވާލ ކ ރެވޭނީ  )ށ(   ލިޔ މ ން  ޚަބީރަކާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރިޕޯޓ   ޚަބީރ ެގ  ސ ވާލ ކ ރެވޭނީ،  އެފަދަިއން  އަދި  އެއްފަހަރ ެއވެ. 

 )ދިހައެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގެއވެ.  10ލިބޭތާ 

ޮގތަކަށް   )ނ(   އެނޫން  ޚަބީރ ެގ ކޯޓ ން  އަދި  ކަނޑައަޅާފައިނ ވާނަމަ، 

ކ ރ މަށް  ސ ވާލެއް  އިތ ރ   ޚަޞްމ   ހ ށަހެޅި  ރިޕޯޓ  

ސ ވާލ ކ ރެވޭނީ  ގ ޅިެގން  ރިޕޯޓާ  ޚަބީރ ެގ  އިޢ ތިރާޟ ކ ރާނަމަ، 

 ހަމައެކަނި އޭަގިއވާ ކަމެއް ސާފ ކ ރ މަށްޓަކަެއވެ. 

ދޭ   )ރ(   އޭނާ  ސ ވާލ ތަކަށް  ކ ރާ  ޚަބީރާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ޖަވާބަކީ  މި 

 ޚަބީރ ެގ ރިޕޯޓ ެގ ބައެއް ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

މާއްދާެގ   )ބ(   މި  ގ ޅިެގން  ޚަބީރެއްެގ ރިޕޯޓަކާ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ޚަޞްމަކ  

ނ ދީފިނަމަ،  ޖަވާބ   އޭނާ  ސ ވާލަށް  ކ ރާ  ޚަބީރަކާ  އެ  ދަށ ން 

ކަމ ަގއި  ބ ރަނ ެވވޭނެ  ހެކިބަހަށް  ފީ    ،ޚަބީރ ެގ  ޚަބީރ ެގ  ނ ވަތަ 

ކޯޓަށް  ކަމ ަގިއ  ނަގައިނ ދެވޭނެ  ފަރާތ ން  ޚަޞްމ ެގ  އަނެއް 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 
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  އެއް   އެކ ގައި   ޚަޞްމ ން   ދެ 
 އެންގ ން   ހ ށަހެޅ މަށް   ޚަބީރަކ  

ގ ޅިެގން   )ހ(  .354 ކަމަކާ  އެއް  ޚަޞްމ ން  ިގނަ  އެއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  ދޭއް 

ހެކިބަސް   ޚަޞްމ ންެގ ޚަބީރ ންެގ  އެ  ބޭނ ންވާނަމަ،  ހ ށަހަޅަން 

ކޯޓަށް  ކަމ ަގިއ  ޚަބީރަކ   އެއް  ހ ށަހަޅަންވާނީ  ފަރާތ ން 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ެގ ދަށ ން ކޯޓ ން އަންާގ އެންގ މަކާ އެްއޮގތަށް  )ށ(   މި މާއްދާެގ )ހ( 

ކޯޓ ން   އެއްބަސްނ ެވވޭނަމަ،  ޚަޞްމ ންނަށް  ޚަބީރަކާމެދ   ހ ށަހަޅާނެ 

ނ ވަތަ  ހަމަޖެއްސ މަށް  ޚަބީރަކ   ޮގތެްއެގމަތިން  ކަނޑައަޅާ 

ޚަޞްމ ންެގ ފަރާތ ން ހ ށަހަޅާ ޚަބީރ ންެގ ލިސްޓަކ ން ކޯޓ ން ަވކި  

 .ޚަބީރަކ  ހަމަޖެއްސ މަށް ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ

 

ޚަޞްމ ންެގ   )ހ(  .355 ދިނ ން   އިރ ޝާދ    ޚަބީރ ންނަށް  ިގނަ  ެއއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާ ދޭއް  ފަރާތ ން 

 ޚަބީރަކަށް އެއިން ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެސް އިރ ޝާދ  ދެވިދާނެއެވެ. 

ކޮޕީއެއް )ށ(   އިރ ޝާދ ެގ  ލިބޭ  ޚަބީރަށް  ފަރާތ ން    ، ޚަޞްމ ެގ 

 މައްސަލަިއެގ އެހެން ޚަޞްމ ންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

ޚަބީރ    )ނ(   ދޭނެޮގތާއި،  ޚަރަދ ތައް  ފީާއއި  ކ ރިއަށްެގންދަން  ޚަބީރ ެގ 

ޮގތެްއ   ކޯޓަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  ހޯދ ންތަކާ  ތަޙ ލީލ ތަކާއި  ބޭނ ންވާ 

 ކަނޑައަޅައި އެންިގދާނެެއވެ. 

 

  ޚަޞްމ ންނަށް   ދިނ މަށް   މަޢ ލޫމާތ  
 ބާރ    އެންގ މ ގެ 

އަނެްއ    .356 ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންވާ  ަމޢ ލޫމާތަކީ  ކިބަިއަގިއވާ  ޚަޞްމެއްެގ 

މަޢ ލޫމާތެއް ކަމ ަގއިވާނަމަ، އެ މަޢ ލޫމާތ ެގ ރެކޯޑެްއ ޚަޞްމަށް ލިބެން ނެތް  

 ހ ށަހެޅ މަށް ކޯޓަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

 

  ހިމަނަންޖެހޭ   ރިޕޯޓ ގައި   ޚަބީރ ގެ 
 ބައިތައް 

އޮތް  )ހ(  .357 ޚަބީރަށް  މައްޗަށް  ކޯޓ ެގ  ނިންމ މ ަގިއ،  ރިޕޯޓ ެގ  ޚަބީރެއްެގ 

ޢަމަލ ކ ރިކަން  އެްއޮގތަށް  ޒިންމާތަކާ  އެ  އެނޭގކަމާިއ،  ޒިންމާތައް 



 

 

 

 

 

 

 277 

ބިނާކޮށްފައިާވ   އެމަްއޗަށް  ރިޕޯޓ   ހިމަނަިއ،  ބަޔާނެއް  އަންަގއިދޭ 

 އިރ ޝާދ ތައް ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

)ހ(   )ށ(   މާއްދާެގ  މައްޗަށް  މި  އެ  ރިޕޯޓ   ފަދައިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

ބަޔާންކޮށްފަިއނ ވާކަމަށް  ފ ރިހަމައަށް  އިރ ޝާދ ތަްއ  ބިނާކޮށްފައިވާ 

ކޯޓަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ޙާލަތ ަގިއ ފިޔަަވއި، ެއ އިރ ޝާދ ތަކާގ ޅޭ ަވކި  

ޚަބީރަށް  އަދި  އަނަްގިއެގންނ ވާނެއެވެ.  ހ ށަހެޅ މަށް  ލިޔ މެއް 

ޞްމ  ފިޔަވައި އެހެން ޚަޞްމެއްެގ ފަރާތ ން  އިރ ޝާދ  ދީފައިވާ ޚަ

 ޚަބީރާ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ ކޯޓ ން ދީެގންނ ވާނެއެވެ. 

 

  ޚަބީރ ގެ   ހ ށަހަޅާ   ޚަޞްމަކ  
  ޚަޞްމަކ    އެހެން   ރިޕޯޓ  

 ބޭނ ންކ ރ ން 

ކޮންމެ   .358 އެހެން  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  ރިޕޯޓ   ޚަބީރެއްެގ  ޚަޞްމަކ  

ޚަބީރ ެގ   އެ  ޮގތ ަގިއ  ޚަޞްމަކަށްވެސް  ހެއްކެްއެގ  ޝަރީޢަތ ަގއި  ރިޕޯޓ  

 ބޭނ ންކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

  މެދ ގައި   ޚަބީރ ންގެ 
 މަޝްވަރާކ ރ ން 

ގ ޅޭޮގތ ން   )ހ(  .359 ކަންކަމާ  ހ ށަހަޅާ  ހެކިބަސް  ޚަބީރ ެގ 

މަޝްވަރާކ ރ މަށާިއ، އެކަންކަމ ަގއި އެއްބަސްެވވޭ ރަޢ ޔެއް ނެރ މ ެގ 

ެމދ ަގއި   ޚަބީރ ންެގ  ކޯޓަށް ބޭނ މ ަގއި  މަޝްވަރާކ ރ މަށް 

 އެންިގދާނެެއވެ. 

ކޯޓަށް  )ށ(   މެދ ަގއިކަން  ކަންކަމަކާ  ކޮން  މަޝްވަރާކ ރަންވީ  ޚަބީރ ން 

ޚަބީރ ންނަށް   މަޝްވަރާއަށްފަހ   އަދި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

އެއްބަސްެވވ ނ  ކަންކަމާއި އެްއބަސްނ ވެވ ނ  ކަންކަމަކީ ކޮބަިއކަމާިއ  

ބަޔާނެްއ   ކޯޓަށް  ބަޔާންކޮށް،  ސަބަބ   ެއކަމ ެގ  ޚ ލާޞާޮގތެްއަގިއ 

 ހ ށަހެޅ މަށް ޚަބީރ ންނަށް އެނިްގދާނެެއވެ. 

ކ ރެވ ނ   )ނ(   މެދ ަގއި  ޚަބީރ ންެގ  އެއްބަސްނ ވާނަމަ،  ޚަޞްމ ން 

 މަޝްވަރާެގ ބައިތަކަށް ޝަރީޢަތ ން ރިޢާޔަތްކޮށްެގން ނ ވާނެެއވެ. 
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 ކަމަކާމެދ   ވަކި  އެމީހ ން  މަޝްވަރާއަށްފަހ   ޚަބީރ ންެގ )ރ(  

  ކަންކަމަކީ   ެއއްބަސްވާ  ޚަބީރ ން  ،އައިނަމަެވސް  އެއްބަސްވ މަކަށް

 ދ ރާލާ   ޚަޞްމ ން   ކަންކަންކަމ ަގއި  ބަނދެޭވނެ  މެދ ގައި  ޚަޞްމ ންެގ

  މައްޗަށް   ޚަޞްމ ންެގ އެކަންކަން  ،ެމނ ވީ ޙާލަތ ގައި އެއްބަސްވެފަިއވާ

 . ލާޒިމ ެވެގނެއްނ ެވެއވެ

 

  ހާމަނ ކ ރ މ ގެ   ރިޕޯޓ    ޚަބީރ ގެ 
 ނަތީޖާ 

ނ ވަނީ  .360 ހާމަކޮށްފައި  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ރިޕޯޓ   ހ އްދަ   ، ޚަބީރެއްެގ  ކޯޓ ެގ 

ބޭނ މެްއ  ރިޕޯޓ   އެ  ޝަރީޢަތ ަގއި  ކަމ ަގއިާވނަމަ،  ނ ލައި  ހޯދ މަކާ 

ޙާޟިރެއްވެސް   ޚަބީރ   ދިނ މަށް  ހެކި  ޝަފަހީ  އަދި  ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

 ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

 

  ، ހޯދ މަށްޓަކައި  އެހީތެރިކަން   އަދާކ ރ މ ަގއި  ޒިންމާ   އެމީހ ންެގ  ،ޚަބީރ ން  .361 ހޯދ ން   އިރ ޝާދ    ކޯޓ ގެ   ޚަބީރ ން 

.  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ  ކޯޓަށް  ލިޔ މ ން  އެދި  ދިނ މަށް  އިރ ޝާދ   އެފަރާތްތަކަށް

  އެ   ،ނޯޓިސް  އެކަމ ެގ  ،ޙާލަތ ަގއި  އެދޭ  ކޯޓ ގައި  ޚަބީރަކ   އެފަދައިން  އަދި

 . ދޭންވާނެެއވެ ޚަޞްމ ންނަށް އެހެން ޚަޞްމަށާއި ދޭ އިރ ޝާދ  ޚަބީރަށް

 

 ބައި   ފަސްވަނަ
 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޙ ކ މް 

 

 ބާބ    ބައްތިރީސްވަނަ 
 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޙ ކ މް   ކޯޓ ތަކ ގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 

 އ ސޫލ    ޢާންމ    ތަންފީޛ ކ ރ މާގ ޅޭ   ޙ ކ މް   -ބައި  އެއްވަނަ 
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މަދަނީ މައްސަލައެްއަގއި ކ ރާ ޙ ކ މްތަކ ެގ ތެރެއިން، ތަންފީޛީ ބާރ   )ހ(  .362 އ ސޫލ    ޢާންމ  

ކޮންމެ ޙ ކ މެއް ތަންފީޛ ކ ރަންވާނީ، ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ހިނާގ  

ތެރޭަގއި މ އްދަތ ެގ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޙ ކ މ ަގއި  ޙ ކ މް   ، އެ 

ފައިސާ  އިޚްތިޔާރ ަގއި،  އަމިއްލަ  ފަރާތ ެގ  ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ 

ޙ ކ މ ަގިއ   ެއ  ނ ވަތަ  ޙަވާލ ކޮށްެގން  މ ދަލެްއ  ނ ވަތަ  ދައްކަިއެގން 

 ތަންފީޛ ކ ރ މަށް އަމ ރ ކޮށްފަިއވާ އެނޫން އެހެން ކަމެްއކޮށްެގންނެވެ.

ޙ ކ މެއް )ށ(   ހިނާގ  ބާރ   ޙ ކ މް  ، ތަންފީޛީ  ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ  އެ 

ދެކޮޅ ހަދާ  އޭނާ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  އިޚްތިޔާރ ަގއި  އަމިއްލަ  ފަރާތ ެގ 

ޙ ކ މް  ެއ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބ ަގއި  މި  ޙާލަތ ގައި، 

 ތަންފީޛ ކ ރ މަށް އަމ ރ ކ ރ މަށް ކޯޓަށް ލާޒިމ ެވެގންެވެއވެ. 

ކަމަށް   )ނ(   "ޙ ކ މް"  ބޭނ މަށްޓަކައި  ބާބ ެގ  އެވަނީ، މި  ބ ނެފައި 

ލިބިެގންާވ   ބާރ   ތަންފީޛީ  ކޮށްފައިވާ،  ކޯޓަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ޙ ކ މެއް ނ ވަތަ އަމ ރެއް ނ ަވތަ އެނޫންވެސް ނިންމ މަކަށެވެ. 

 

  މައްސަލަ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ   ޙ ކ މް 
 ކޯޓ ތައް   ބަލާ 

އަންނަނިވި   )ހ(  .363 ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ،  ކޯޓ ތަކ ން ކ ރާ މި ޤާނޫނަށް 

މަްއސަލަތަްއ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ ްމތައް  ބާވަތ ެގ  އަންނަނިވި 

 ސިވިލް ކޯޓ ެގ ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މާބެހޭ ޑިވިޜަނ ންނެވެ.  ،ބަލާނީ

 ؛ސިވިލް ކޯޓ ން ކ ރާ އެންމެހަިއ ޙ ކ މްތައް  (1)   

އެންމެހައި   (2)    ނިންމާ  ޓްރައިބިއ ނަލ ން  ވަޒީފާއާބެހޭ 

 ؛ނިންމ ންތައް

ސ ޕްރީމް ކޯޓާއި ހަިއކޯޓ ން ކ ރާ މަދަނީ ޙ ކ މްތައް ނ ވަތަ   (3)   

 ؛އެއިން ކޯޓަކ ން ކ ރާ ޙ ކ ެމްއަގއި ހިމެނޭ މަދަނީ ބައިތައް

މަދަނީ   (4)    ހިމެނޭ  ޙ ކ މެއްަގއި  ކ ރާ  ކޯޓ ން  ކްރިމިނަލް 

 ބައިތައް. 



 

 

 

 

 

 

 280 

ތަންފީޛ ކ ރާނީ، އެ ކޯޓ ެގ ކަމާބެހޭ ފެމިލީ ކޯޓ ން ކ ރާ ޙ ކ މްތަްއ   )ށ(  

 ޑިވިޜަނ ންނެވެ. 

އެ  )ނ(   ތަންފީޛ ކ ރާނީ،  ޙ ކ މްތައް  ކ ރާ  ކޯޓ ތަކ ން  މެޖިސްޓްރޭޓް 

ޑިިވޜަނެްއ  އެފަދަ  ނ ވަތަ  ޑިވިޜަނ ން،  ކަމާބެހޭ  ކޯޓެްއެގ 

 ޤާއިމ ވެފައިނ ވާ ކޯޓެއްަގއިނަަމ، އެ ޙ ކ މެއް ކ ރި ކޯޓަކ ންނެވެ. 

ބާބ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން ެއހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،  މި   )ރ(  

ެއވަނީ، ޙ ކ މް   ،މި ބާބ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި "ކޯޓ " ކަމަށް ބ ނެފައި 

ލިބިެގންާވ   އިޚްތިޞާޞް  ބެލ މ ެގ  މައްސަލައެްއ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

 ކޯޓެއް ކަމަށް މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ކޮންމެ ކޯޓަކަށެވެ. 

 

  ކޮށްފަިއވާ   ހައިކޯޓ ން  ނ ވަތަ  ޓްރައިބިއ ނަލަކ ން  ނ ވަތަ  ކޯޓަކ ން  ދަށ   .364 ފަސްކ ރ ން   ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޙ ކ މް 

 ޙ ކ މް   އެ  ،ފަސްކ ރެވޭނީ  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ބައެއް  ޙ ކ މެްއެގ  ނ ވަތަ   ޙ ކ މެއް

 މަރ ޙަލާެގ  މަތީ  ފަސްކ ރ މަށް  ތަންފީޛ ކ ރ ން  ބަެއއް  ޙ ކ މ ގެ   ނ ވަތަ

 . އެކަންޏެވެ  ހިނދެްއގައި އަމ ރ ކޮށްފި ކޯޓަކ ން

 

  ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ   ޙ ކ މް 
  މައްޗަށް   މައްސަލައިގެ 

  އިޖ ރާއަތ    ޞ ލްޙަކ ރ މ ގެ 
 ނ ހިނގ ން 

ޤާއިމ ކޮށްފަިއވާ ޞްޚަ  .365 ކޯޓެްއަގިއ  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މަްއސަލަ  މެދ ަގއި  މ ންެގ 

ޙ ކ މް   ޙާލަތެްއަގއި  އެްއވެސް  މައްސަލަެއްއ  ނިޒާމަކަށް  ތަންފީޛ ޒ ކ ރ މ ެގ 

 ހ ށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. 

 

 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޙ ކ މް   ކޮށްފައިވާ   ދެއްކ މަށް   ފައިސާ   -ބައި   ދެވަނަ 
 

ބަިއަގިއ    .366 ދާއިރާ   ހިނގާނެ   ބައި   މި  މި  ހިނދަކ ،  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ހިނާގނީ،   އ ސޫލ ތައް  ޙ ކ މް ބަޔާންކ ރާ  ކޮށްފައިވާ  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ 

 ތަންފީޛ ކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ންނެވެ. 
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  އިޖ ރާއަތ    ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ   ޙ ކ މް 
 ފެށ ން 

މ އްދަތ ެގ   )ހ(  .367 ކަނޑަައޅާފަިއވާ  ޙ ކ މ ަގއި  އެ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް 

ތެރޭަގއި ދަރަނިވެރިޔާެގ އަމިްއލަ އިޚްތިޔާރ ަގއި ފ ރިހަމައަށް ޙ ކ މް 

އެދި  ތަންފީޛ ކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މް  ތަންފީޛ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 

ބާބ ަގިއ   މި  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  ކޯޓަށް  ފަރާތ ން  އަރަނިވެރިޔާެގ 

ޙ ކ މް  އެ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްާވ  އ ސޫލ ތަކާ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ މަރ ޙަލާ ކޯޓ ން ކ ރިއަށްެގންދަންވާނެެއވެ. 

ބޭނ ންވާނަމަ،   )ށ(   އަރަނިވެރިޔާ  ތަންފީޛ ކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މް  ކޯޓ ން 

ކަނޑައަ ކޯޓަށް  ޅާއެކަމަށް  މެދ ވެރިކޮށް  ފޯމ   ފައިާވ 

ހ ށަހެޅ މާއެކ ،   ހ ށަހަޅާ  އެފަދައިން  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ތަންފީޛ ކ ރަން އެދޭ ޙ ކ މ ެގ ކޮޕީއަކާއި، ދަރަނިވެރިޔާެގ މ ދާ ހ ރި  

މަޢ ލޫމާތާއި ތަންފީޛ ކ ރ މަށް   ،ތަނ ެގ  ޙ ކ މް  އެނޫންވެސް 

 އެހީއަކަށްވާނެ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

އެދި  )ނ(   ތަންފީޛ ކޮށްދިނ މަށް  ޙ ކ މް  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ހިމެނޭ   މަޢ ލޫމާތ   އަންނަނިވި  ހ ށަހެޅ މ ން،  އަރަނިވެރިޔާ 

ކޯޓ ން   ،ޮގތ ެގމަތިން ނޯޓިހެްއ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް 

ނޯޓިހ ަގިއ   ދޭ  ެއޮގތ ން،  ފޮނ ވަންާވނެއެވެ.  ދަރަނިވެރިޔާއަށް 

 އަންނަނިވި މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނަންވާނެެއވެ. 

 ؛ޙ ކ މ ެގ ތާރީޚ   (1)   

އެފަރާތްތަކަށް    (2)    ނަމާއި،  ދަރަނިވެރިޔާެގ  އަރަނިވެރިޔާާއއި 

 ؛މަޢ ލޫމާތ ގ ޅޭނެ ޮގތ ެގ 

 ؛ކޯޓަށް ގ ޅޭނެ މަޢ ލޫމާތ   (3)   

 ؛ޙ ކ މ ެގ ދަށ ން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ ޢަދަދ   (4)   

 ؛ޙ ކ މ ެގ ބަެއއް ތަންފީޛ ވެފަިއވާނަމަ އެކަން  (5)   

 ތަންފީޛ ކ ރ މަށް އަޅަން ބޭނ ންވާ ފިޔަަވޅ ތައް.   (6)   
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  ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ   ޙ ކ މް 
  ހިމެނޭ   މައްސަލައިގައި 
  ޙައްޤ ތަކާއި   ފަރާތްތަކ ގެ 
 ތައް އިލްތިޒާމ  

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .368 ޙ ކ މް   367މި  ދޭ  ދަށ ން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ހެޔޮ  ލިބ މ ން،  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  ނޯޓިސް،  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

އަދި  އެއްބާރ ލ ންދޭންވާނެެއވެ.  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް  ނިޔަތ ަގިއ 

ކަމެްއ ޙ ކ މް   އެްއވެސް  ހ ރަސްއެޅިދާނެ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް 

 އެފަރާތްތަކ ން ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

ގ ޅޭނެ   )ށ(   ތަނަކަށް  މަސައްކަތްކ ރާ  ނ ަވތަ  ދިރިއ ޅޭ  ދަރަނިވެރިޔާ 

ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކޯޓަށް  ނ ވަތަ   ،މަޢ ލޫމާތ   ފަރ ދަކަށް  ޢާންމ  

ކޯޓ ން   ފަރާތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނ ަވތަ  އިދާރާައކަށް  ދައ ލަތ ެގ 

އަމ ރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ މާއި މަޢ ލޫމާތ  ހާމަނ ކ ރ މާ 

ބަޔާންކޮށްފައިީވ   އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެްއަގިއ  އެހެން  ގ ޅޭޮގތ ން 

ކ ރާ ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  އަމ ރ ނަމަވެސް،  އަމ ރ    ،  ެއ 

 ރައްދ ވާ ފަރާތ ން ތަންފީޛ ކ ރަން ލާޒިމ ވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ  )ނ(  

އަމ ރ ަގއި ހާމަކ ރ މަށް އަންާގފައިވާ މަޢ ލޫމާތަކީ ޤާނޫނީ ިއމްތިޔާޒ   

އެ   މަޢ ލޫމާތެއްނަމަ،  ހާަމކ ރ ން ލިބިެގންވާ  މަޢ ލޫމާތެއް 

 ލާޒިމ ެވެގންނ ވެެއވެ. 

އަދާކ ރަންޖެހޭ   )ރ(   ކޯޓ ން  މައްސަލަތަކ ަގއި  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް 

މ ވައްޒަފަކ    ކަމާބެހޭ  ކޯޓ ެގ  ޮގތ ން  އަދާކ ރ މ ެގ  ޒިންމާތައް 

ނ ވަތަ  ޤަޞްދ ަގިއ  މ ވަްއޒަފ   އެ  ކ ރ މ ަގއި  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ 

ޮގތެ ޯގހެްއ ހަދާފައިނ ވާނަމަ، އެ ކަންކަމަށް އެ ފާޅ ކަންބޮޑ   ްއަގއި 

 މ ވަްއޒަފަކ  ޒިންމާާވކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ. 

ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ވަކި ތަނެްއަގއި ހ ރި މީހެްއ ނ ވަތަ  )ބ(  

މ ދަލެއް  އެ  ނ ވަތަ  ބޭނ މ ަގއި  ނެރ މ ެގ  އެތަނަކ ން  މ ދަލެއް 

މީހަކ   ހ ރި  ތަނެއްަގއި  ަވކި  ނ ވަތަ  ބޭނ މ ަގއި  ހިފެހެއްޓ މ ެގ 
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ބާރ ެގ  ވަނ މަށްޓަކަިއ  އެތަނަކަށް  ނެރ މަށް  އެތަނަކ ން 

ެއތަނަކަށް ބޭނ ންކ ރަންޖެހިއް މ ވައްޒަފ   ކަމާބެހޭ  ކޯޓ ެގ  ޖެނަމަ، 

އަދި   އެދެންވާނެެއވެ.  އެހީތެރިކަމަށް  ފ ލ ހ ންެގ  ކ ރިން  ވަނ މ ެގ 

ފިޔަވަޅ ތަްއ   ކަނޑައަޅާ  ކޯޓ ން  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކަިއ  ޙ ކ މް 

އެޅ މަށް ފ ލ ހ ންެގ މައްޗަށް ކޯޓ ން އަންާގ އެންގ ންތަކާ ެއއްޮގތަށް  

 ންވާނެއެވެ. ފ ލ ހ ން ޢަމަލ ކ ރަ

ހިނާގ  )ޅ(   އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓ ެގ  ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހެނީ  ޙ ކ މް 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގޮގތ ން   ޙ ކ މް  ބޭރ ަގއިނަމަ،  ސަރަޙައްދ ން 

ސަރަޙައްދީ  ސަރަޙައްދެްއެގ  އެ  ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ 

  ޙަވާލ ކ ރެވިދާނެއެެވ.އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަކާ 

 

  ކ ރ މަށްފަހ ގައި   ޙ ކ މް 
 ބެލ ން   ޙާލަތ    މާލީ   ދަރަނިވެރިޔާގެ 

ދަރަނިވެރިޔާެގ   )ހ(  .369 ފެށ މ ން،  ހިނަގން  ބާރ   ތަންފީޛީ  ޙ ކ މ ެގ 

އާމްދަނީއާިއ، އިލްތިޒާމ ތަކާިއ، ދަރަންޏާއި، އަރަންޏާިއ، ެއ ޙ ކ މް 

ޙ ކ މް ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ނ ވަތަ ނިސްބަތްވާ ދަރަނިވެރިޔާެގ މ ދަލާއި،  

މ ދަލަކާގ ޅޭޮގތ ން   އެނޫންެވސް  ހޯދާފައިވާ  ދަރަނިވެރިޔާ  ފަހ ން 

 ދަރަނިވެރިޔާެގ މާލީ ޙާލަތ  ހ ރިނެތްޮގތް ކޯޓ ން ބަލަންވާނެެއވެ. 

ޙާލަތ   )ށ(   މާލީ  ދަރަނިވެރިޔާެގ  ކޯޓ ން  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ވަ ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  ބެލ މ ގައި،  ހ ށަހެޅ މަށް ބަލާ  ލިޔެކިޔ މެއް  ކި 

 ދަރަނިވެރިޔާެގ ަމއްޗަށް ލާޒިމ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

މ ދަލަކާ  )ނ(   އޭނާެގ  ބެލ މަށްޓަކައި،  ޙާލަތ   މާލީ  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

އެހެން  ހ ރި  މަޤާމެއްަގއި  ދެވޭނެފަދަ  މަޢ ލޫމާތ   ބެހޭޮގތ ން 

 ސ ވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. ފަރާތަކާވެސް ކޯޓ ން 

ނ ވަތަ  )ރ(   ކިބައިން  އޭނާެގ  ބެލ މަށްޓަކައި  ޙާލަތ   މާލީ  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ކޯޓ ން  ހޯދ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   ކިބަިއން  ފަރާތެއްެގ  އެހެން 
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އެކަމަށް   ވަގ ތާިއ،  ތަނާއި  ޙާޟިރ ވާންޖެހޭ  އެކަމަށް  ބޭނ ންވާނަމަ، 

މަ ކަމާބެހޭ  އެނޫންވެސް  ލިޔެކިޔ މާއި  ހިމެނޭ  ބޭނ ންވާ  ޢ ލޫމާތ ތައް 

 ނޯޓިހެއް އެފަރާތަކަށް ކޯޓ ން ދޭންވާނެއެެވ. 

ނޯޓިސް  )ބ(   އެ  އެްއޮގތަށް  ނޯޓިހާ  ދެވޭ  ދަށ ން  ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ޤަޞްދ ަގިއ   ޙާޟިރ ވެ  ނ ވަތަ  ޙާޟިރ ނ ވ މަކީ  ފަރާތ ން  ރައްދ ވާ 

ކެނޑ މ ެގ   ޙ ރ މަތް  ކޯޓ ެގ  ދިނ މަކީ  މަޢ ލޫމާތ   ދޮގ   ކޯޓަށް 

 ޢަމަލެއްކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

 

  މައްސަލަ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ   ޙ ކ މް 
  ނ ގެންގޮސް   ކ ރިއަށް 

 ޙާލަތްތައް   ހ އްޓާލަންޖެހިދާނެ 

ޙ ކ މް    367މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .370 ދަށ ން ކޯޓ ން  ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ މައްސަލަ ފަށާފައިވަނިކޮށް ޙ ކ މް  

ކ ރިއަށްެގންދި ކޯޓ ން  ނ ވަތަ ޔ މައްސަލަ  މަޑ ޖައްސާލަންވާނީ  ން 

ޙާލަތެއް  ތެރެއިން  ޙާލަތްތަކ ެގ  އަންނަނިިވ  ހ އްޓާލަންވާނީ 

 މެދ ވެރިެވެގންނެވެ. 

ދަރަނިވެރިޔާ    (1)    ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން  މަރ ވ އަރަނިވެރިޔާ  މާ 

 ؛ސާބިތ ކ ރެވިފައިނ ވ ންއެފަރާތްތަކ ެގ ވާރިޘ ން 

ޙ ކ މް   (2)    ނ ވަތަ  ޚަލާޞްކޮށްފިކަމަށް  ދައްކައި  ދަރަނި 

ފަރާތ ން  ވާރިޘ ންެގ  އަރަނިެވރިޔާެގ  ތަންފީޛ ކޮށްފިކަމަށް 

 ؛ކޯޓަށް އެންގ ން 

ޙ ކ މް   (3)    ނ ވަތަ  ޚަލާޞްކޮށްފިކަމ ެގ  ދައްކައި  ދަރަނި 

ހެކި   ކޯޓަށް ތަންފީޛ ކޮށްފިކަމ ެގ  ވާރިޘ ން  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

 ނ ވަތަ؛ ހ ށަހެޅ ން

އަރަނިވެރިޔާ    (4)    ބަލައިަގތ މަށް  ވާރިޘ ން  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

 ދެކޮޅ ހެދ ން.

ޝަޚްޞަކަށްވެފަިއ،   )ށ(   ޤާނޫނީ  އަރަނިެވރިޔާއަކީ  ނ ވަތަ  ދަރަނިވެރިޔާ 
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ޙ ކ މް    367މި ޤާނޫނ ެގ   ދަށ ން ކޯޓ ން  ެގ  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 

ފަރާތެއްެގ   އެއިން  ފަށާފައިވަނިކޮށް  މައްސަލަ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

ބަދަލ ކޮށް ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ  ޤާނޫނީ   ،ވިޔަފާރި  އެފަރާތ ެގ 

ދައްކަިއ   ދަރަނި  ޙާލަތެއްަގއި،  އ ވާލައިފި  ހައިސިއްޔަތ  

ެއފަރާތ ެގ  ތަންފީޛ ކޮށްފިކަމަށް  ޙ ކ މް  ނ ވަތަ  ޚަލާޞްކޮށްފިކަމަށް 

ފަރާތ ން ކޯޓަށް އަންަގއިފި ޙާލަތެްއަގއި މެނ ވީ،    ވިޔަފާރި ބަދަލ ވި

ޙ ކ މް  ނ ވަތަ  ޚަލާޞްކޮށްފިކަމ ެގ  ދައްކައި  ދަރަނި  ނ ވަތަ 

ހެކި  ކޯޓަށް    ،ތަންފީޛ ކޮށްފިކަމ ެގ  ފަރާތ ން  ބަދަލ ިވ  ވިޔަފާރި 

ހ ށަހަޅައިފި ޙާލަތެއްަގއި މެނ ވީ، ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ މައްސަލަ 

 ވާނެެއެވ.ކޯޓ ން ކ ރިއަށްެގންދަން

 

  ހިފެހެއްޓ މ ން 
 މ ދާ   އިސްތިސްނާވެގެންވާ 

ކޯޓ ން  )ހ(  .371 މ ދާ  އަންނަނިވި  ބޭނ މަށްޓަކައި  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް 

 ހިފަހައްޓައިެގން ނ ވާނެއެެވ. 

ޤާނޫނީޮގތ ން   (1)    ނ ވަތަ  ޝަރ ޢީޮގތ ން  އޭނާ  ދަރަނިވެރިޔާާއއި 

ކޮންމެހެން  ދިރިއ ޅ މަށް  ފަރާތްތައް  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

ބޭނ ންވާނެ ޟަރޫރީ ތަކެތީެގ ތެރެއިން، އެތަކެތީެގ ބާޒާރ ެގ  

 ؛)ވިހިހާސް( ރ ފިޔާއަށްވ ރެ ބޮޑ ނޫން ތަކެތި 20,000އަގ  

އޭނާ    (2)    ނ ވަތަ  ފަރާތެއްެގ ދަރަނިވެރިޔާ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ 

ބަްއޔަކަށް   ނ ވަތަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަކަށް  ހ ރި  ކިބަިއަގއި 

 ؛ކ ރަންޖެހޭ ބޭސްފަރ ވާ ކ ރ މަށްޓަކައި ބޭނ ންކ ރާ ތަކެތި 

ގ ޅިެގން،    (3)    ޙ ކ މަކާ  ކޮށްފައިވާ  ކޯޓަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޙ ކ މަކާ   ތަންފީޛ ކޮށްފައިވާ  ކޯޓަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ވަތަ 

ސަބަބ ން  ބަްއޔެްއެގ  ގ ޅިެގން،  އެއްބަސްވ މަކާ  ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ   ސަބަބ ން  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެްއެގ  ނ ވަތަ 
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ެގއްލ މ  ނަގައިދެވޭ  ބަދަލ ެގ އެކްސިޑެންޓެްއެގ ސަބަބ ން  ެގ 

 ؛ޮގތ ަގއި ލިބިފަިއވާ އެންމެހައި ފައިސާ

ހ ރި   (4)    ދިރިއ ޅޭތަނ ަގއި  ޮގތެްއަގއި  ޢާންމ   ދަރަނިވެރިޔާ 

އޭނާެގ   ދަރަނިވެރިޔާާއއި  ތެރެިއން،  ތަކެތީެގ  ހިފައިެގންގ ޅޭ 

ތަކެތީެގ   ބޭނ ންވާ  ކޮންމެހެން  ދިރިއ ޅ މަށް  ޢާއިލާެގ 

އަގ    ބާޒާރ ެގ  އެތަކެތީެގ  )ދިހަހާސް(   10,000ތެރެއިން 

ައގ    އެތަކެތީެގ  ތަކެްއޗާއި،  ބޮޑ ނޫން  ރ ފިޔާއަށްވ ރެ 

ދެނެަގނެވިފައިނ ވާނަމަ ދަރަނިވެރިޔާެގ އަތ ަގއި ބެހެއްޓ މަށް 

ދަރަނިވެރިޔާ ޢާންމ   ؛ އޭނާ ބޭނ ންވާ އޭނާެގ އަިމއްލަ ތަކެތި

ތަކެއްޗަކީ   ހިފައިެގންގ ޅޭ  ހ ރި  ދިރިއ ޅޭތަނ ަގއި  ޮގތެްއަގިއ 

 ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. އޭނާެގ މ ދާކަމ 

އިސްތިސްނާކ ރެވިފައިާވ   (5)    ހިފެހެއްޓ ން  ޤާނޫނަކ ން  އެހެން 

 ކޮންމެ މ ދަލެއް.

މ ދަލެއްެގ   )ށ(   އިސްތިސްނާކ ރެވިފަިއވާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މައްޗަށް އޮތް ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވެފަިއވާ ެއއްބަސްވ މަކީ  

 އެއްޗެކެެވ. ބާޠިލ  

މެންބަރ ންެގ  )ނ(   ޢާއިލާެގ  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  އޭނާ  ދަރަނިވެރިޔާާއއި 

މިންވަރ   ފައިސާެގ  ބޭނ ންވާ  ފ އްދ މަށް  ބޭނ ންތަްއ  އަސާސީ 

ހ ންނަ   ބާކީ  އާމްދަނީން  ދަރަނިވެރިޔާެގ  އ ނިކ ރ މަށްފަހ ، 

 ފައިސާެއއް ކޯޓަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ދަރަނިވެރިޔާެގ ރަސްމީ މަސައްކަތ ަގއި ބޭނ ންކ ރާ ތަކެއްޗަކީ އޭނާ   )ރ(  

ލިބޭ   މަސައްކަތ ން  އެ  އަދި  ހިނދަކ ،  ކ ރަމ ންދާހާ  މަސައްކަތް 

ކޯޓަށް   ޚަލާޞްކ ރެވިދާނެކަމަށް  ދައްކާ  ދަރަނި  އާމްދަނީން 

ޢަދަދ ެގ   ،ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ ޖ މްލަ  ދަރަނީެގ  އާމްދަނީން  އެ  ނ ވަތަ 
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ކޯޓ ން އަރަނިވެރިޔާއަށް  ތެރެއިން  މިންވަރެއް  ކަނޑަައޅާ   

އިސްތިސްނާކ ރެވިދާނެ  ހިފެހެއްޓ މ ން  ތަކެތި  އެ  ދެއްކޭނެނަމަ، 

 ތަކެއްޗެވެ. 

މާއްދާެގ   )ބ(   މި  މަތިން،  އެދ މ ެގ  ދަރަނިވެރިޔާ ނ ވަތަ އަރަނިެވރިޔާެގ 

ނިންމ ން   ނިންމާ  ކޯޓ ން  އެޮގތ ން  ދަށ ން  މ ރާޖަޢާކ ރެވިދާނެއެވެ. 

ނިންމާތާ،   ނިންމ ން  ެއ    3ކޯޓ ެގ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ތިނެއް( 

 ނިންމ މެއް މ ރާޖަޢާކ ރ މަށް އެދި ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

ޙ ކ މަކާ ގ ޅިެގން އަރަނިވެރިޔާެގ ފަރާތ ން ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ ޙ ކ މް  )ހ(  .372 އ ސޫލ ތައް   ހިފެހެއްޓ މ ގެ   މ ދާ 

ވަގ ތެްއަގިއ   ެއއް  ފިޔަވަޅ ތައް  ތަފާތ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

 އަޅައިދިނ މަށް ކޯޓ ަގއި އެދެިވދާނެއެވެ. 

ތެރެއިން  )ށ(   މ ދަލ ެގ  ނ އ ފ ލޭ  ނ ަވތަ  އ ފ ލޭ  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ެގ ދަށ ަގިއ ހ ރި  ތ ޔާޒަހި  އްެގނަ ފަރާތެދަރަނިވެރިޔާެގ ނ ވަތަ ތިންވަ

މ ދަލެއް   ކޯޓ ަގއި  ކޮންމެ  އަރަނިވެރިޔާއަށް  ހިފެހެއްޓ މަށް 

 އެދެވިދާނެެއވެ. 

ކޯޓ ެގ   )ނ(   މ ދަލެްއ  އެ  ބޭނ މަކީ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ  މ ދާ  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ދަރަނި  ވިްއކަިއެގން  މ ދާ  އެ  ެގނައ މާއެކ   ދަށަށް  ބެލ މ ެގ 

 ޚަލާޞްކ ރ މެވެ. 

 ތަނަކ ން، ކޯޓ ންނެވެ. އ ފ ލޭ މ ދާ ހިފަހައްޓާނީ އެ މ ދަލެއް ހ ރި  )ރ(  

އ ޖޫރަ  )ބ(   ނ ވަތަ  އާމްދަނީ  އެ  ހިފަހައްޓާނީ،  އ ޖޫރަ  ނ ވަތަ  އާމްދަނީ 

ކިބައިން،   ފަރާތ ެގ  ތިންވަނަ  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދަރަނިވެރިޔާއަށް 

 އެފަރާތަށް ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ނޯޓިސް ފޮނ ވަިއެގންނެވެ. 

ކާނާެގ   )ޅ(   ތަރ ކާރީފަދަ  މޭވާާއއި  ބޭނ މަށްޓަކަިއ،  މާއްދާެގ  މި 

ބިމ ން   ފޯދިފައިވާ  އެތަކެތި  ބާވަތްތަކަކީ 
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 ވަކިނ ކ ރިކަމ ަގއިވީނަަމވެސް، އ ފ ލޭ މ ދާކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއވެ. 

 

  ތަންފީޛ ކ ރ މ ގައި   ޙ ކ މް 
 ގޮތް   ޢަމަލ ކ ރާނެ   މ ދަލާމެދ  

މ ދާ   )ހ(  .373 އ ސޫލ ން  ބަންދ ނޫން  ޢާންމ   ރަސްމީ  ހިފަހައްޓަންވާނީ 

ދ ވަހެއްެގ ރަސްމީ ަގޑީަގިއ، ދަރަނިވެރިޔާއަށް ނ ވަތަ ާގނިޝީއަކަށް  

 ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ނޯޓިސް ރަްއދ ކ ރ މަށްފަހ ގައެވެ. 

ބޭނ ން )ށ(   ނާޖާިއޒ   މ ދަލ ެގ  ބޭނ ންވާ  ކ ރަމ ންދާނަމަ    ހިފަހައްޓަން 

ވިއްކާލ މ ެގ އިޙްތިމާލ  އޮތްނަމަ ނ ވަތަ ވީރާނާވާން ނ ވަތަ އެ މ ދާ  

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ަވގ ތ ތަްއ  

 ނޫން ވަގ ތ ތަކ ަގިއވެސް ކޯޓަށް މ ދާ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

މާއްދާެގ   )ނ(   މި  ފެށ މަށްފަހ   މަސައްކަތް  ހިފެހެއްޓ މ ެގ  މ ދާ  އ ފ ލޭ 

ަގއި   މަސައްކަތް  )ހ(  އެ  ކ ރިން  ވަގ ތ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 

އެންމެ  މަޞްލަޙަތ ަގއި  ޚަޞްމ ންެގ  މައްސަލައިެގ  ނ ނިމިއްޖެނަމަ، 

ކޯޓަށް  ކ ރިއަށްެގންދިޔ ންކަމަށް  މަސައްކަތް  އެ  ރަނަގޅ ޮގތަކީ 

ކ ރިއަށްެގންދެވިދާނެއެވެ.   މަސައްކަތް  އެ  ޙާލަތެއްަގއި  ފެނިއްޖެ 

މަ  އެ  ޙާލަތެއްަގއި،  ސަރ ކާރ  އެނޫން  އަންނަ  ވިދިެގން  ސައްކަތް 

ައޅަންޖެހޭ   ކ ރިއަށްެގންދިޔ މަށްޓަކައި  ދ ވަހެއްަގއި  ނޫން  ބަންދ  

މަސައްކަތް   ެއ  އެޅ މަށްފަހ ،  ފިޔަވަޅ ތަްއ  ސަލާމަތީ 

 ހ އްޓާލަންވާނެެއވެ. 

 

  ތަންފީޛ ކ ރ މ ގައި   ޙ ކ މް 
  ގޮތ ގެ   ޢަމަލ ކ ރި   މ ދަލާމެދ  
 ޔައ މިއްޔާ 

ޔައ މިއްޔާެއްއ  މ ދާ   )ހ(  .374 ކ ރިއަށްދިޔަޮގތ ެގ  ކަންކަން  ހިފެހެއްޓ މ ެގ 

ކޯޓ ން ތައްޔާރ ކޮށް، އަންނަނިވި ކަންކަން އެ ޔައ މިްއޔާަގިއ ކޯޓ ން 

 ރެކޯޑ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ދަރަނިވެރިޔާެގ ނަން  (1)   

މ ދާ ހިފެހެއްޓ ނ  ވަގ ތ  ދަރަނިވެރިޔާ ޙާޟިވ ރެ ހ ރިކަން    (2)   
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 ؛ނ ވަތަ ނޫންކަން

 ؛ހިފެހެއްޓ ނ  މ ދަލ ެގ މިލްކ ވެރިކަމާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ   (3)   

 ؛ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ނޯޓިހ ެގ ތާރީޚ   (4)   

 ؛އަރަނިވެރިޔާެގ ނަން  (5)   

 ؛ހިފެހެއްޓ ނ  ޮގތްމ ދާ ހިފެހެއްޓ ނ  ތާރީޚާއި، ަވގ ތާިއ،   (6)   

މ ދަލ ެގ ބެލެނިވެރި ފަރާތ ެގ ނަމާއި، އަދި ކޯޓ ން އެކަމަށް    (7)   

 ހ އްދަ ދީފައިވާނަމަ އެ ހ އްދަައށް ޙަވާލާދީފައި އޮތް އޮތ ން. 

އަގ ން   )ށ(   މ ދަލ ެގ  ހިފެހެއްޓޭ  ޙާލަތ ަގިއ،  ހިފަހައްޓާ  މ ދާ  އ ފ ލޭ 

އ ނިކ ރ މަށްފަހ  ބާކީވާ ޢަދަދަކީ ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މަށް ދާ ޚަރަދ   

ކ ޑަ   ޢަދަދަށްވ ރެ  ފައިސާެގ  ދައްކަންޖެހޭ  އަރަނިވެރިޔާއަށް 

ކަންކަމ ެގ   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ޢަދަދެއްނަމަ، 

ތެރެއިން  މ ދަލ ެގ  އ ފ ލޭ  ދަރަނިވެރިޔާެގ  އިތ ރ ން، 

ޔައ މިއްޔާަގއި  އެ  ައގ   ބާޒާރ ެގ  މ ދަލ ެގ    ހިފަހައްޓާފައިނ ވާ 

 ރެކޯޑ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

މ ދަލ ެގ  )ނ(   ހިފެހެއްޓ ނ   އަދި  އަރަނިވެރިޔާއަށް،  ދަރަނިވެރިޔާއަށާއި 

މ ދާ  އަރަނިވެރިޔަކަށާއި  ކޮންމެ  އޮތް  ޙައްޤެއް  މައްޗަށް 

މާއްދާެގ   މި  ފަރާތްތަކަށް  ތިންވަނަ  ކަނޑަައޅާފަިއާވ  ބެލެހެއްޓ މަށް 

 ފޮނ ވަންވާނެެއވެ.  )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔައ މިއްޔާ ކޯޓ ން

 

  ތަންފީޛ ކ ރ މ ގައި   ޙ ކ މް 
  މ ދާ   އަމިއްލައަށް   ދަރަނިވެރިޔާ 
 ވިއްކާލ ން 

ނ ވާނަމަ،   )ހ(  .375 މ ދަލަކަށް  ރަހ ނ ކޮށްފައިވާ  މ ދަލަކީ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

މ ދާ  ވިްއކާލ މަށްޓަކަިއ،  މ ދަލެއް  ެއ  ދަށ ން  އެއްބަސްވ މެްއެގ 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ަމސްދ ވަސް    2ހިފެހެއްޓ ނ   )ދޭއް( 

ެއ   ދަރަނިވެރިޔާ  މ އްދަތ ަގއި  އެ  ލިބިެގންވެެއެވ.  ދަރަނިވެރިޔާއަށް 

ނ ވާނަމަ، ނ ވަތަ އެ ޙައްޤ  ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ކޯޓ ން މ ދާ ވިއްކާފައި
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 އެ މ ދާ ވިްއކާލެވިދާނެެއވެ. 

ހިފެހެއްޓިފައިވާ މ ދަލެއް ދަރަނިވެރިޔާއަށް ވިްއކާލެވޭނީ، މ ދާ ވިްއކާ   )ށ(  

ކޯޓަށް  ކަމ ަގިއ  އަެގއް  އެކަށީެގންވާ  ޮގތ ން  ިވޔަފާރީެގ  އަަގކީ 

 ހ އްދައާެއކ ަގެއވެ. ޤަބޫލ ކ ރެވޭ ައެގއްަގއި، ކޯޓ ެގ 

މ ދާ ވިއްކާ އަަގކީ ިވޔަފާރީެގ ޮގތ ން އެކަށީެގންވާ ައެގއް ކަމ ަގިއ   )ނ(  

ޙ ކ މް  ނޯޓިސް  ވިއްކާލ މ ެގ  މ ދާ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ،  ކޯޓަށް 

މ ދަލ ެގ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ  އަރަނިެވރިޔާއަށާިއ،  އެދޭ  ތަންފީޛ ކ ރަން 

ކޮންމެ   އޮތް  ޙައްޤެއް  ާގނިޝީއަކަށް  މައްޗަށް  އަރަނިވެރިޔަކަށާއި 

ިވއްކ މަށް   މ ދާ  އެ  އަގ ަގއި  ެއ  އަދި  ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

އެފަރާތްތަކަށް   ދ ވަހ ެގ    10އިޢ ތިރާޟ ކ ރ މަށް  )ދިހައެއް( 

ެއ   މ އްދަތ ަގއި  ދެވޭ  ެއޮގތ ން  ދޭންވާނެެއވެ.  ކޯޓ ން  މ އްދަތެއް 

އިޢ ތިރާޟ  ފަރާތަކ ން  ެއްއވެސް  ެއ  އަާގމެދ   ކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 

 މ އްދަތ  ހަމަވާ ތާރީޚ ަގއި މ ދާ ވިްއކާލެވިދާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ދަށ ން މ ދާ ވިއްކާލ މަށްފަހ  މ ދަލ ެގ އަގ ެގ   )ރ(  

ފައިސާ ލިބ ނ   ިގނަވެެގން  ، ޮގތ ަގއި  ނިމޭތާ  މ ޢާމަލާތް   5ެއ 

 )ފަހެއް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި ކޯޓާ ޙަވާލ ކ ރަންވާނެއެެވ. 

ހިނާގފަިއާވ   )ބ(   ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް  ކ ރިން،  ވިއްކާލ މ ެގ  މ ދާ 

އެްއކޮށް  ފައިސާ  އަންާގފައިވާ  ދެއްކ މަށް  ޙ ކ މ ަގއި  ޚަރަދާއެކ ، 

ޚަލާޞްކ ރ މަށްފަހ  އޮތް ، ދައްކައި  ހިފަހައްޓާފައި  މ ދަލެއް  އެ 

 އޮތ ން ބާޠިލ ކ ރ މަށް އެދެވިދާނެއެވެ. 

ސަބަބ ން  )ޅ(   ހިފެހެއްޓ މ ެގ  މ ދަލެއް  ވަކި  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ެއފަދައިން  ހ އްދައާެއކ ،  ކޯޓ ެގ  ެގއްލ ންވާނަމަ،  ދަރަނިވެރިޔާއަށް 

މ ދާ މ ދަލަކާ    ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ރަހ ނ ކޮށްފައިނ ވާ 

ބަދަލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. އެޮގތ ން ބަދަލ ކ ރެވޭ މ ދަލަކީ އެ ވިއްކައިެގން  
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އަގ ހ ރި  ޙ ކ މް   ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެވަރ ެގ  އެކ ަގއި 

 މ ދަލަކަށްވާންވާނެެއވެ. 

އޮތ ން  )ކ(    އޮތް  ހިފަހައްޓާފައި  މ ދާ  އެ  ކ ރިން،  ވިއްކާލ މ ެގ  މ ދާ 

ކޯޓ ން  އެކަން  ހޯދައިފިނަމަ،  ދަރަނިވެރިޔާ  ހ އްދަ  ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ 

ފަރާތަކ ން   އޮތް  މަޞްލަޙަތ   ކަމ ެގ  އަދި  އެދިއްޖެނަމަ  ރެކޯޑ ކޮށް 

 މ ދާ ދޫކ ރެވިފައިާވކަމ ެގ ލިޔ މެއް އެފަރާތަކަށް ދޫކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

  ތަން   ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި   ޙ ކ މް 
  ޙާލަތ ގައި   ހ ސްކ ރަންޖެހޭ 

 އ ސޫލ ތައް   ޚާއްޞަ   ހިނގާނެ 

ޮގތ ން ވަކި ތަނަކ ން ދަރަނިވެރިޔާ ނެރެ،  )ހ(  .376 ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

ހަމަޖެހިފައިާވ  ތަން   ތަންފީޛ ކ ރަން  ޙ ކ މް  ހ ސްކ ރަންޖެހޭނަމަ، 

ނޯޓިސް   30ތާރީޚ ެގ   އެކަމ ެގ  ކ ރިން  ދ ވަސް  )ތިރީސް( 

 ދަރަނިވެރިޔާއަށް ދޭންވާނެެއވެ. 

ކަނޑައަ  )ށ(   ނޯޓިހ ަގއި،  ފޮނ ވާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ފައިާވ  ޅާމި 

ތެރޭަގއި   މ ދަލެއް މ އްދަތެއްެގ  އ ފ ލޭ  އެންމެހައި  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ދިނ މަށް   ޚަރަދ   ދާނެ  އެކަމަށް  ނ ވަތަ  ނެރ މަށް  އެތަނަކ ން 

ޢަމަލ ނ ކޮށްފިނަމަ،  އެފަދައިން  އަދި  އަމ ރ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

އެ  ބެލެވޭނެކަަމށާއި  ދޫކޮށްލީކަމ ަގއި  މ ދާ  އ ފ ލޭ  ހ ރި    އެތަނ ަގއި 

ގައިވާ   )ރ(  މާއްދާެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ  މ ދަލާމެދ   ޮގތ ެގމަތިން 

 ކަމ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެެވ. 

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކ ަގއި ކޯޓ ން އެހެންޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކ ،  )ނ(  

އެހެން  ފިޔަަވިއ  ަގޑި  ރަސްމީ  ދ ވަހެއްެގ  ނޫން  ބަންދ   ރަސްމީ 

 ވަގ ތަކ  ތަން ހ ސްކ ރ މ ެގ ަމސައްކަތް ކޮށްެގންނ ވާނެއެެވ. 

އެތަނ ަގިއ   )ރ(   ނެރޭއިރ ،  އެތަނަކ ން  ދަރަނިވެރިޔާ  ހ ސްކޮށް  ތަން 

ދޫކޮށްލި  ދަރަނިވެރިޔާ  މ ދަލަކީ  އ ފ ލޭ  ހ ންނަ  ބަހައްޓާފައި 

އެ ބަލައި،  ފަިއދާއަށް   މ ދަލެއްކަމަށް  އަރަނިވެރިޔާެގ  މ ދަލެއް 
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އެ ނ ވަތަ  ޙާލަތ ަގިއ،   ވިްއކާލ މަށް،  ނެތް  ވިްއކާލެވެން  މ ދަލެއް 

ތ ަގއި ދިނ ަމށް ނ ވަތަ ދައ ލަތަށް ނެގ މަށް ނ ވަތަ  ޞަދަޤާތެއްެގ ޮގ

ނެތްނަމަ ޢަމަލ ކ ރެވެން  ނައްތާލ މަށް    ،އެފަދައިން  މ ދަލެްއ  އެ 

 ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ. 

 

  މ ދާ   ކިބައިން   ގާނިޝީގެ 
 އ ސޫލ ތައް   ޢާންމ    ހިފެހެއްޓ މ ގެ 

މަްއސަލައެްއަގއި  )ހ(  .377 ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ފަރާތ ން    ،ޙ ކ މް  ާގނިޝީެއއްެގ 

ކޯޓަށް  ހޯދިދާނެކަމަށް  ފައިސާ  ބަޔާންކ ރާ  ޙ ކ މ ަގއި 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް  ާގނިޝީއަށް  އެ  ކޯޓ ން  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

 ނޯޓިހެއް ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

ލިބޭތާ   )ށ(   ނޯޓިސް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ   10މި 

ދ ވަހ ެގ   ާގނިޝީ  )ދިހައެއް(  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  ތެރޭަގިއ، 

އަދާކ ރަންޖެހޭ ދަރަންޏާ ގ ޅޭޮގތ ންނާއި ކޯޓަށް އޭނާ ބަޔާން ހ ށަހަޅާ 

ގ ޅޭޮގތ ން،   ދަރަންޏަކާ  ޒިންމާާވންޖެހިދާނެ  އޭނާ  ވަގ ތ ަގއި 

ކޯޓަށް   ބަޔާންކޮށް،  ޝަރ ޠ ތައް  ސަބަބާއި  ޢަދަދާިއ،  އެދަރަނީެގ 

 . ބަޔާނެއް ހ ށަހެޅ މަށް އަންަގންވާނެެއވެ

މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށ ން ާގނިޝީ ހ ށަހަޅާ ބަޔާނާއެކ ، އޭނާެގ   )ނ(  

މ ދަލ ެގ ހި އެ  މ ދަލާއި،  ދަރަނިވެރިޔާެގ  ހ ރި  ދަށ ަގއި  ޔާޒަތ ެގ 

އަދި،   ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.  މަޢ ލޫމާތ   ތަފްޞީލ   މިލްކ ވެރިކަމާބެހޭ 

މ ދަލެއް   އެްއވެސް  ެއކަންވެސް    ،ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަާގނިޝީެގ 

 އޭނާެގ ބަޔާނ ަގއި ހާމަކ ރަންާވނެއެވެ. 

ކޯޓަށް  )ރ(   ބަޔާން  ހ ށަހަޅާ  ާގނިޝީ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

އަރަނިވެރިޔާއަށާއި  ބަޔާން  އެ  ރެކޯޑ ކޮށް،  ބަޔާން  އެ  ލިބ މާއެކ ، 

  15އިޢ ތިރާޟ ކ ރ ަމށް  ދަރަނިވެރިޔާއަށް ރައްދ ކޮށް، އެ ބަޔާނަށް  

 )ފަނަރަ( ދ ވަހ ެގ ފ ރ ޞަތެްއ އެފަރާތްތަކަށް ދޭންވާނެެއވެ. 
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ނ ވަތަ  )ބ(   ޙ ކ މްތަކެއްނަމަ،  ިގނަ  ޙ ކ މަށްވ ރެ  އެއް  ތަންފީޛ ކ ރެވެނީ 

އަރަނިވެރިޔަ  ެއއް  މަްއސަލައިަގއި  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ށްވ ރެ  ކަޙ ކ މް 

ތިބިނަމަ،   އަރަނިވެރިން  ނ ވަތަ ިގނަ  ޙ ކ މަކާ  ކޮންމެ  އެއިން 

ބަޔާން  ާގނިޝީެގ  ރެކޯޑެއްަގއި  އަރަނިވެރިޔަކާގ ޅޭ 

 ފައިލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ހިފެހެއްޓ މ ން )ޅ(   މ ދާ  ކިބައިން  އެ   ،ާގނިޝީެގ  ެވެގންދާނީ  ާގނިޝީ 

 މ ދަލ ެގ ބެލެހެއްޓ ން ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތަށެވެ. 

މ ދާ ހި ާގނިޝީެގ   )ކ(    ދަރަނިވެރިޔާެގ  ހ ރި  ދަށ ަގއި  ޔާޒަތ ެގ 

ކޯޓާ  މ ދާ  އެ  އެދިއްޖެނަމަ  ކޯޓ ން  ޙަވާލ ކ ރ މަށް 

ާގނިޝީ  އެދިއްޖެނަމަ،  ކޯޓ ން  އަދި  ޙަވާލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

އެންމެހައި  ދަރަންޏާބެހޭ  ދައްކަންޖެހޭ  ދަރަނިވެރިޔާއަށް 

ކޯޓ ން  އިތ ރ ން،  ޭއެގ  ޙަވާލ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ކޯޓާ  ލިޔެކިޔ ންތައް 

ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން  369އަމ ރ ކޮށްފިނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ 

ކޯޓަށް  އޭނާ  ބަޔާނެއް  އެނޭގނެ  ޙާލަތ   މާލީ  ާގނިޝީެގ 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ޙ ކ މް  )އ(    ހިފަހައްޓާނަމަ،  ކޯޓ ން  އާމްދަނީ  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ލިބޭތާ   ާގނިޝީއަށް  ނޯޓިސް  )ދިހައެއް(    10ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ، ާގނިޝީ ދަރަނިވެރިޔާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެގ  

މިންވަރ   ފައިސާެގ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ޮގތ ަގިއ  އާމްދަނީެގ  ތެރެއިން، 

 ފައިސާ ކޯޓަށް ދައްކަންވާނެެއވެ.  އ ނިކޮށް، އެ

ދަރަނިވެރިޔާއަށް އާމްދަނީ ލިބޭ އެއް ވަސީލަތަށްވ ރެ ިގނަ ަވސީލަތް  )ވ(   

މިންަވރެއްކަން   ކިހާ  ހިފެހެއްޓޭނީ  ތެރެިއން  އާމްދަނީެގ  ހ ރިނަމަ، 

ާގނިޝީ ދަރަނިވެރިޔާއަށް ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާެގ  ، ކަނޑައެޅ މަށްފަހ 

ކަނޑައަޅާނީ   މިންވަރ   ދައްކަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  އ ނިކޮށް  ތެރެއިން 
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 ކޯޓ ންނެވެ. 

ފަސޭހައިން  )މ(   ވަސީލަތްތައް  ލިބޭ  އާމްދަނީ  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ދާއިމީ  ލިބެނީ  އާމްދަނީ  އޭނާއަށް  ނ ވަތަ  ނެތްނަމަ،  ދެނެަގނެވެން 

ކަމ  ެއއްބަސްވ މެްއެގ  ސިފައެްއަގއި  އިންސްޓޯލްމަންޓް  ަގއިނ ވާނަމަ، 

ޢަދަދ   ފައިސާެގ  ދައްކަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ދަރަނިވެރިޔާ  ދަށ ން 

 ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓ ންނެވެ. 

ބޮޑ   )ފ(   ގ ޅ މަށް  ޤާނޫނީ  އޮތް  ދެމެދ   ދަރަނިވެރިޔާއާ  ާގނިޝީާއއި 

އަތ ވެްއޖެނަމަ، ބަދަލެއް އަތ ެވއްޖެނަމަ، ނ ވަތަ އެގ ޅ ން ނިމ މަކަށް  

 ާގނިޝީ ލަސްނ ކޮށް ެއކަން ކޯޓަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

ދެމިއޮތްހާ  )ދ(   ެއޮގތ ަގއި  ވަސީލަތްތައް  ލިބޭ  އާމްދަނީ  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ހިނދަކ ، އަދި އަރަނިވެރިން ކޮށްފައިވާ ދަޢ ވާތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ 

ހިފަހައް  އާމްދަނީ  ދަރަނިވެރިޔާެގ  ނިމެންދެން،  ޓާފަިއާވ  ޚަލާޞްކޮށް 

 ހިފެހެއްޓ ން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 

އ ޖޫރަައކާ   )ތ(   މަސައްކަތްކޮށްދެނީ  ދަރަނިވެރިޔާ  ާގނިޝީއަށް 

އ ޖޫރައަކީ   ދޭ  ާގނިޝީ  ނ ވަތަ  ބ ނާނަމަ،  އެފަރާތ ން  ނ ލައިކަމަށް 

ެއނެގން  ސާފ ކޮށް  އ ޖޫރައެްއކަމ ަގއި  ނ ބައްދަލ   މަސައްކަތާ 

ކ ރާ   ދަރަނިވެރިޔާ  ެއ  އޮތްނަމަ،  މ ރާޖަޢާކޮށް  ައގ   މަސައްކަތ ެގ 

ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.   ކޯޓަށް  އ ޖޫރައެއް  ޢަދ ލ ވެރި  މަސައްކަތަށް 

ނ ވަތަ އެފަދައިން ކަނޑައަޅަިއދިނ މަށް އެދި އަރަނިވެރިޔާއަށް ކޯޓަށް 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އ ޖޫރައެްއ   )ލ(   ކޯޓ ން  އެފަދައިން  ދަށ ން  ެގ  )ތ(  މާއްދާެގ  މި 

މަ، އެ ކަނޑައެޅި ޢަދަދ  ބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ކަމ ަގިއ  ކަނޑައަޅައިފިނަ

ހިނދަކ  ކަނޑަނާޅާހާ  ޢަދަދ   ، ކޯޓ ން  އ ޖޫރަިއެގ 

މ ރާޖަޢާކޮށްދިނ މަށް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅި ތާރީޚ ން ފެށިެގން ެއ ޢަދަދަށް  
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 ބަދަލ އައީ ކަމ ަގއި ބެލެވޭނެެއެވ.

ަގއި   )ގ(    )ލ(  މާއްދާެގ  އ ޖޫރަ މި  ޙާލަތ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

)ފަހެއް( ދ ވަސް ކ ރިން   5މ ރާޖަޢާކ ރ މ ެގ އަޑ އެހ މެއް ބޭއްވ މ ެގ  

ކޯޓ ން  ާގނިޝީއަށް  ދަރަނިވެރިޔާއަށާއި  ނޯޓިސް  އެކަމ ެގ 

ނިންމާ   ކޯޓ ން  މ ރާޖަޢާކ ރ މާމެދ   އ ޖޫރަ  ފޮނ ވަންވާނެެއވެ. 

 ނިންމ ން އިސްތިއ ނާފެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

އަދާކޮށް   ޏ()   ދަރަނި  ދައްކަންޖެހޭ  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  ާގނިޝީ 

ެއ   ކަމަށްވާނަަމ،  ތާރީޚެއްަގއި  އޮތް  ކ ރިއަށް  ނިންމަންޖެހޭނީ 

ފައިސާ  ެއ  ކޯޓަށް  ތާރީޚ ަގއި  އަދާކ ރަންޖެހޭ  ދަރަންޏެއް 

ވަކި   ބިނާވަނީ  ދެއްކ ން  ދަރަނި  ެއ  އަދި  ދައްކަންވާނެއެެވ. 

އިލްތިޒާމެްއ  ޝަރ ޠެއް   ވަކި  ދަރަނިވެރިޔާ  ނ ވަތަ  ފ ރިހަމަވ މ ެގ، 

ެއ   ނ ވަތަ  ޝަރ ޠެއް  އެ  ކަމ ަގއިވާނަމަ،  މަްއޗަށް  އަދާކ ރ މ ެގ 

މ ދާ   ނ ވަތަ  ފައިސާ  ދަރަނިވެރިޔާެގ  ފ ރިހަމަވަންދެން  އިލްތިޒާމެއް 

 ހިފަހައްޓާފައި އޮތް އޮތ ން ދެމިއޮންނާނެއެވެ. 

ދަ )ސ(   ާގނިޝީ  ެއފަރާތ ން  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  ރަނިވެރިވެފައިނ ވާކަމަށް 

ބ ނިނަމަވެސް އެކަން ކޯޓަށް ސާބިތ ކޮށްނ ދެވޭނަމަ، މ ދާ ދޫކ ރ މ ެގ  

ކޯޓ ަގިއ   ދަރަނިވެރިޔާއަށް  ނ ވަތަ  ާގނިޝީއަށް  އެދި  ހ އްދައަކަށް 

ޙާލަތ ަގއި ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ޚަރަދަށް   އެދެވިދާނެެއވެ. އަދި އެ

 ން އެދޭ އަރަނިވެރިޔާެއވެ. ޒިންމާވާނީ މ ދާ ހިފަހައްޓަ

މަޢ ލޫމާތ  )ޑ(    ބަޔާނާއި  ދޭންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ފަރާތ ން   ،ާގނިޝީެގ 

މަޢ ލޫމާތެްއ  ދޮގ   ނ ވަތަ  ދީފައިނ ވާނަމަ  ކޯޓަށް  އެފަރާތ ން 

ފައިސާެއްއ   ދަްއކަންޖެހޭ  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  ނ ވަތަ  ދީފައިވާނަމަ 

އެ ނ ވަތަ  ދެއްކ މަށް   ދައްކާފައިނ ވާނަމަ  ފައިސާެއއް 

އަރަނިވެރިޔާއަށް  އިޢ ތިރާޟ  ދަރަނިވެރިޔާ  ކޮށްފިނަމަ، 
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ދަރަނި ފައިސާ،  ހައިސިއްޔަތ ން  ދައްކަންޖެހިފައިވާ  ވެރިޔާެގ 

ާގނިޝީެގ   އަމ ރ ކ ރެވިދާނެެއވެ.  މަްއޗަށް  ާގނިޝީެގ  ދެއްކ މަށް 

ޙަޤީޤަތް  ނ ވަތަ  ފަރ ވާކ ޑަކޮށްފިނަމަ،  އަދާކ ރ މ ަގއި  ޒިންމާ 

ކޯޓަށް  ބަދަލ ދިނ މަށް  އެކަމ ެގ  އޮޅ ވާލައިފިނަމަ، 

 އަމ ރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

އެހެން   )ޒ(    ަގިއ  )ޑ(  މާއްދާެގ  ، ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސްމި 

ބާރ    އަމިްއލަ  ދެއްކިފައިނ ވަނީ  ފައިސާ  ދަރަނިވެރިޔާއަށް 

މެދ ވެރި ކަމެއް  އެންެމ ވެނ ފޯރ ވޭފަދަ  ވީ  ކަމ ަގިއވެފަިއ،  ެގން 

އެ ާގނިޝީ  އަމ ރެްއ    އަވަހަކަށް  އެފަދަ  ދައްކާފަިއވާނަމަ  ފަިއސާ 

 ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

 

ހ ރި  )ހ(  .378 ހިފެހެއްޓ ން   އާލާތެއް   ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އާލާތެއްަގއި  އެ  ޙާލަތ ަގިއ،  ހިފަހަްއޓާ  އާލާތެއް  ޓެކްނޮލޮޖީެގ 

އެހެން ާއލާތަކަށް   ،ދަރަނިވެރިޔާެގ ނ ވަތަ ާގނިޝީެގ ލިޔެކިޔ ންތައް

ކޯޓ ން   ކަމ ަގިއ  ލިބިެގންވާ  އެފަރާތްތަކަށް  ޙައްޤ   ބަދަލ ކ ރ މ ެގ 

 އެފަރާތްތަކަށް އަންަގންވާނެެއެވ.

ފަރާތަކާ  )ށ(   ތިންވަނަ  ބެލެނިވެރިކަން  އާލާތ ެގ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ 

ބަދަލ ކ ރ މަށް  ލިޔެކިޔ މެއް  ޭއަގއިވާ  ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާނަމަ، 

ހިފެހެއްޓި  އާލާތް  އެ  ބޭނ ންވާނަމަ،  ާގނިޝީ  ނ ވަތަ  ދަރަނިވެރިޔާ 

ފެށިެގން   ކޯޓަށް   15ތާރީޚ ން  ެއކަން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ފަނަރަ( 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

ޒިންމާާވންޖެހޭނީ،    )ނ(   ޚަރަދަށް  ހިނާގ  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ލިޔެކިޔ ންތަްއ 

 ދަރަނިވެރިޔާ ނ ވަތަ ާގނިޝީެއވެ. 

ފަރާތަކ ން  )ރ(   އެއްވެސް  ހިފެހެއްޓ މާމެދ   އާލާތް  ޓެކްނޮލޮޖީެގ 

ހ ށަހަޅާފައިާވ   ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާފަިއނ ވާނަމަ،  އިޢ ތިރާޟެއް 
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ބަލައިނ ެގންފިނަމަ ކޯޓ ން  ިވއްކާލ މ ެގ ، އިޢ ތިރާޟ   އާލާތެއް  އެ 

އެކަން   ފޮހެލަިއ  ލިޔެކިޔ މެއް  އެންމެހައި  ހ ރި  ޭއަގއި  ކ ރިން 

ރެ ލިޔެކިޔ ންތަްއ  ޔައ މިްއޔާެއްއަގއި  ެއޮގތ ން  ކޯޑ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ކޯޓަށް   އެހީތެރިކަން  ފަންނ ވެރިއެްއެގ  ކަމާބެހޭ  ފޮހެލ މަށްޓަކައި 

އެކަމ ެގ   ފޮހެލ މ ަގއި  ލިޔެކިޔ ންތައް  އެ  އަދި  ހޯދިދާނެއެވެ. 

 ޚަބީރެއްެގ އެހީތެރިކަން ކޯޓަށް ހޯދިދާނެއެވެ. 

ދަށ ން   )ބ(   މާއްދާެގ  މި  މި  ހިެމނޭ  އާލާތ ަގއި  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ހިފަހައްޓާ 

ޮގތ ން   ަވޒީފާެގ  ާގނިޝީެގ  ނ ވަތަ  ދަރަނިވެރިޔާ  ލިޔެކިޔ ންތަކަކީ 

އިމްތިޔާޒ  ލިބިފަިއވާ ލިޔެކިޔ ންތަކެއްނަމަ، މި މާއްދާެގ )ރ( ަގިއ  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް އެ ލިޔެކިޔ ންތައް ފޮހެލަންވާނީ ދަރަނިވެރިޔާ  

 ފަރާތ ން ޢައްޔަންކ ރާ ފަރާތެްއެގ ޙާޟިރ ަގެއވެ. ނ ވަތަ ާގނިޝީެގ 

 

  އޮތް   އަތ ގައި   ދަރަނިވެރިޔާގެ 
 ހިފެހެއްޓ ން   މ ދަލެއް 

ކޯޓަށް  )ހ(  .379 އޮތްކަމަށް  މ ދަލެއް  ައގ ހ ރި  އަތ ަގއި  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ކޯޓަށް  ހ އްދަ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ  މ ދަލެއް  އެ  ޤަބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

އަދި   ފ ލ ހ ންެގ ދެވިދާނެއެެވ.  ހިނދެްއަގއި  ބޭނ ންވެއްޖެ 

 އެހީތެރިކަން ކޯޓަށް ހޯދިދާނެެއވެ. 

އެ   )ށ(   ކ ރިން،  ހިފެހެއްޓ މ ެގ  މ ދަލެއް  އޮތް  އަތ ަގއި  ދަރަނިވެރިޔާެގ 

ދަރަނިވެރިޔާއަށް   ކޯޓ ން  ޙަވާލ ކ ރ މަށް  ކޯޓަށް  މ ދަލެއް 

ެއކަމަށް   ދަރަނިވެރިޔާ  އިންކާރ ކޮށްފިނަމަ، އަންަގންވާނެެއވެ. 

ބަލައި   ހަށިަގނޑ   ދަރަނިވެރިޔާެގ  އެހީތެރިކަމާެއކ   ފ ލ ހ ންެގ 

 ފާސްކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ބަލައި  )ނ(   ހަށިަގނޑ   ދަރަނިވެރިޔާެގ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

މިނިަވންކަން  ޙައްޤ ތަކާއި  ޒާތީ  އޭނާެގ  ފާސްކ ރަންވާނީ 

 ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ.ރައްކާތެރިކ ރެވޭނެ 
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ައތ ލާނީ،  )ހ(  .380 ހިފެހެއްޓ ން   ސެކިއ ރިޓީއެއް  ސެކިއ ރިޓީެއއް  ޮގތ ން  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް 

ސެކިއ ރިޓީ ސެޓްފިކެޓް އޮތް މީހާއަށާއި ސެކިއ ރިޓީ ދޫކ ރި ފަރާތަށް 

ޭއޖެންޓަށް  ޓްރާންސްފަރ  އެފަރާތ ެގ  ހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ނ ވަތަ 

 ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ނޯޓިސް ފޮނ ވަިއެގންނެވެ. ޙ ކ މް 

ސަރޓިފަިއ  )ށ(   އިތ ރ ން،  ސެކިއ ރިޓީެއއްެގ  ސަރޓިފައިކ ރެވިފަިއވާ 

ފައިދާާއިއ  ސެކިއ ރިޓީެގ  ސެކިއ ރިޓީއާިއ،  ކ ރެވިފައިނ ވާ 

ކޯޓަށް  މަންފާއެްއ  އެންމެހައި  ސެކިއ ރިޓީެގ  އެނޫންވެސް 

 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

ޢަދަދާއި،  )ނ(   ސެކިއ ރިޓީެގ  އެ  ހިފެހެއްޓ މ ން  ސެކިއ ރިޓީއެއް 

އިންޓްރެސްޓާިއ ޑިވިޑެންޑާބެހޭ މަޢ ލޫމާތާއި، ސެކިއ ރިޓީއަށް ފައިސާ  

ސެކިއ ރިޓީއާބެހޭ  އެ  އެނޫންވެސް  މިންވަރާއި  ދައްކާފަިއވާ 

ކޯޓަށް  ފަރާތ ން  ދޫކޮށްފައިވާ  ސެކިއ ރިޓީ  ތަފްޞީލ ތައް 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 

 

  އެއްގަމ    ޓަރީކޮށްފައިވާ ރަޖިސް 
 ހިފެހެއްޓ ން   އ ޅަނދ  

އ ޅަނދ ެގ    .381 ެއއްަގމ   ހިފަހައްޓާނީ  އ ޅަނދެއް  އެްއަގމ   ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ ްމ  އިދާރާއަށް  ސަރ ކާރ ެގ  ބަލަހައްޓާ  ރަޖިސްޓަރީ 

 ނޯޓިސް ފޮނ ވަިއެގންނެވެ. 

 

  މ ދަލ ގެ   ހިފަހައްޓާފައިވާ 
 ފަރާތް   ޙަވާލ ކ ރެވޭ   ބެލެނިވެރިކަން 

މ ދާ ހިފެހެއްޓ މަށްފަހ  އެ މ ދަލ ެގ ބެލެނިވެރިކަން ަވގ ތ ން ކޯޓަށް  )ހ(  .382

ދަރަނިެވރިޔާާއ   ބެލެހެއްޓ ން  މ ދަލެއް  އެ  ނ ވަތަ  ނެިގދާނެއެެވ. 

 ނ ވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ކޯޓަށް ޙަވާލ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

ެއއްެވސް   )ށ(   އޮތް  މަޞްލަޙަތ   މައްޗަށް  މ ދަލ ެގ  ހިފަހައްޓާފައިވާ 

ޙަވާލ ކޮށްެގންނ ާވނެއެވެ.   ބެލެހެއްޓ މަށް ކޯޓ ން  މ ދާ  ފަރާތަކަށް އެ 

ަވކީލ ންނާއި،   އަރަނިވެރިންެގ ޤާނޫނީ  މިޮގތ ން، އަރަނިވެރިންނާއި، 
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ޙަވާލެްއ   ބެލެހެއްޓ މަށް  މ ދާ  މެންބަރ ންނަށް  ޢާއިލާެގ  އެމީހ ންެގ 

 ކ ރެވޭނެެއވެ. ނ 

ޙާލަތެއް  )ނ(   އެްއވެސް  ބެލެވޭ  ހިނަގއިދާނެކަމަށް  ެގއްލިެގން  މ ދާ 

ފަރާތ ން  ޙަވާލ ކ ރެވިފައިާވ  ބެލެނިެވރިކަން  މ ދަލ ެގ  އޮތްނަމަ، 

 އެކަން ކޯޓަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

އަނެއްތަނަށް   )ރ(   އެްއތަނ ން  މ ދަލެއް    ، ބަދަލ ކ ރެވޭނީހިފަހައްޓާފައިވާ 

 ކޯޓ ެގ ހ އްދައާ ެއކ ަގެއވެ. 

ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއވާ   )ބ(   ބެލެނިވެރިކަން  މ ދަލ ެގ  އަންަގއިފިނަމަ،  ކޯޓ ން 

 ފަރާތ ން މ ދާ ކޯޓާ ޙަވާލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއާވ   )ޅ(   ބެލެނިވެރިކަން  މ ދަލ ެގ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއާ  މި 

ދީފިނަމަ، ފަރާތ ން   ެގއްލ މެއް  މ ދަލަށް  ނ ވަތަ  ޢަމަލ ކޮށްފިނަމަ، 

އެފަރާތ ން  ބަދަލަށް  ެގއްލ މ ެގ  ލިބޭ  ގ ޅިެގން  އެކަމާ 

ކޯޓ ެގ   ޢަމަލަކީ  ކޮށްފައިވާ  ެއފަރާތ ން  އަދި  ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 ޙ ރ މަތް ކެނޑ މ ެގ ޢަމަލެއްކަމ ަގއި ބެލެވޭނެއެެވ. 

ފަރާތ ން  މ ދަލ ެގ   )ކ(    ޙަވާލ ކ ރެވިފަިއާވ  ބެލެނިވެރިކަން 

މ ދާ  އެ  ޮގތެްއެގމަތިން  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓ ން  ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ، 

 ބެލެހެއްޓ ން އެހެން ފަރާތަކާ ޙަވާލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

އޮތް  )ހ(  .383 ހ އްޓ ވ ން   ވިއްކ ން   މ ދާ  ހިފަހައްޓާފައި  މ ދާ  ކޯޓ ން  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 

ނިންމ މަށް   ނިންމާފައިވާ  ވިްއކާލ މަށް  މ ދާ  އޮތ މަށާއި 

ިއޖ ރާއަތ   ވިްއކާލ މ ެގ  ހިފެހެއްޓ މާއި  މ ދާ  އިޢ ތިރާޟ ކޮށް 

 ހ އްޓ ަވއިދިނ މަށް ކޯޓ ަގއި ެއދެވިދާނެއެެވ. 

އިސްތިސްނާކ ރެވިފަިއވާ    (1)    ހިފެހެއްޓ މ ން  މ ދަލަކީ  އެ  

 ؛މ ދަލަކަށްވ ން
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 ؛ނިމިފައިވ ން  ޚަލާޞްކޮށްދަރަނި ދައްކައި   (2)   

ޮގތ ން   (3)    ިވޔަފާރީެގ  އަަގކީ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ަގތ މަށް  މ ދާ 

 ؛އެކަށީެގންވާ އަަގކަށްނ ވ ން

ވިއްކާލ މ ަގއި  (4)    ނ ވަތަ  ހިފެހެއްޓ މ ަގއި  އިޖ ރާއަތާ    ،މ ދާ 

 ؛ޚިލާފަށް ކޯޓ ން ޢަމަލ ކޮށްފައިވ ން

ނ ވަތަ އެ މ ދަލ ެގ ބަެއްއެގ ހިފެހެއްޓިފައިވާ މ ދާ ެއއްކޮށް    (5)   

ޙައްޤ    ލިބިެގންާވ  ކަނޑަެއޅ މަށް  މިލްކ ވެރިކަން 

 ބޭނ ންކޮށްފައިވ ން. 

މ ދާ ަގތ މަށް ހ ށަހަޅާފައިވާ އަަގކީ ިވޔަފާރީެގ ޮގތ ން އެކަށީެގންާވ   )ށ(  

ވަގ ތާިއ   ައަގށާއި  ބާޒާރ ެގ  މ ދަލ ެގ  ކަނޑަައޅާނީ،  އަެގއްކަމ ަގއި 

 ރިޢާޔަތްކޮށް އެއީ އެކަށީެގންވާ އަެގއްކަމ ަގއި ވާނަމައެވެ. ޙާލަތަށް 

ިއތ ރ ން  )ނ(   ޚަޞްމ ންެގ  މައްސަލަިއެގ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް 

މި   ފަރާތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  އޮތް  މަޞްލަޙަތ   މައްޗަށް  މ ދަލ ެގ 

ިވއްކ މ ެގ   ނ ވަތަ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ  މ ދާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ 

ކޯޓ ަގއި އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި ކޯޓ ން  ހ އްޓ ަވއިދިނ މަށް  އިޖ ރާއަތ  

ިގނަވެެގން   ނިންމާތާ  ވިްއކ މަށް  ނ ވަތަ  ހިފެހެއްޓ މަށް  މ ދަލެއް  އެ 

އެދި    5 ދިނ މަށް  ހ އްޓ ަވއި  ެއކަން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ފަހެއް( 

 ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ވިއްކާލ މަށް   )ރ(   މ ދަލ ެގ މ ދާ  ސަބަބ ން  އިޝްތިހާރ ކޮށްފައިވ މ ެގ 

ފިޔަަވއި އޮތް   ،ވެރިފަރާތް  ޙައްޤެްއ  މައްޗަށް  މ ދަލ ެގ  ިވއްކާލާ 

އަސަރެްއ   ނ ރަނަގޅ   ަމޞްލަޙަތަށް  ފަރާތެްއެގ  އެްއވެސް 

އެ މ ދާ ވިްއކަިއެގން ލިބޭ  ، ކޮށްފާނެކަމަށް އެފަރާތަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ

އަ ޙައްޤ   އެފަރާތ ެގ  ދާކ ރެވިެގންދާނެކަން ފައިސާއިން 

ބަހައްޓާފަިއނ ވާނަމަ  ެގރެންޓީެއއް  އެކަށީެގންާވ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް 
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 މ ދާވިއްކ ން ހ އްޓ ވ މަށް އެދި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

  މ ދާ  ެއދި  ހ އްޓ ވ މަށް  ވިއްކ ން  މ ދާ  ދަށ ން  ެގ(  ރ)  މާއްދާެގ  މި )ބ(  

 ނޯޓިސް   ވިްއކާލ މ ެގ  މ ދާ  ނ ވަތަ  ޔައ މިްއޔާ،  ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމ ެގ

  ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމ ގެ   މ ދާ  ކިބަިއގައި  ފަރާތެއްެގ  ތިންވަނަ  ނ ވަތަ

.  ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ(  ފަނަރަ)  15  ލިބޭތާ  ނޯޓިސް

  އަރަނިވެރިޔާއަށާިއ،   އެދޭ   ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް  ެއކަން،  އަދި

 ފަރާތްތަކަށް   އެހެން  އޮތް  ޙަތ މަޞްލަ  އަރަނިވެރިންނަށާއި  އެނޫން

 . އަންަގންވާނެެއވެ

 

  ވިއްކާލ މަށް   ހިފެހެއްޓ މާއި   މ ދާ 
 ނަތީޖާ   އިޢ ތިރާޟ ކ ރ މ ގެ 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .384 ހިފެހެއްޓ މާިއ    383މި  މ ދާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ިވްއކާލ މ ެގ   ހިފެހެއްޓ މާއި  މ ދާ  އިޢ ތިރާޟ ކޮށް  ވިްއކާލ މަށް 

ހ އްޓ ވައިދިނ މަށް ކޯޓ ަގއި އެދިއްޖެނަމަ، އެ ިއޖ ރާއަތ  އިޖ ރާއަތ   

 ކޯޓ ން ަވގ ތީޮގތ ން ފަސްކ ރަންވާނެެއވެ. 

މ ދާ ހިފެހެއްޓ މ ެގ ނ ވަތަ ވިއްކ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ހ އްޓ ވަިއދިނ މަށް   )ށ(  

ޙ ކ މް  ސަބަބ ތަކަށްޓަކައި،  އެކަށީެގންނ ވާ  އެދިފަިއވަނީ  ކޯޓ ަގއި 

ހ ރަސް އެ ތަންފީޛ ކ ރަން  ކޯޓ ން  ޮގތ ންކަމ ަގިއވާނަމަ،  އެޅ މ ެގ 

 އިޖ ރާއަތ  ފަސްކޮށްެގންނ ވާނެއެވެ. 

މ ދާ ހިފެހެއްޓ މ ެގ ނ ވަތަ ވިއްކ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ހ އްޓ ވަިއދިނ މަށް   )ނ(  

ފައިވާ މ އްދަތ  ފާއިތ ވ މަށްފަހ ،  ޅާއެދި ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ މަށް ކަނޑައަ

ހ ށަހެޅ ން ކޯޓ ން ބަލައިަގނެެގން ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްަގއި މެނ ވީ، އެ  

 ނ ވާނެެއވެ. 

މ ދާ ހިފެހެއްޓ މ ެގ ނ ވަތަ ވިއްކ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ހ އްޓ ވަިއދިނ މަށް   )ރ(  

އ ޖޫރަ  އެދިފައިވަނީ  ހ ށަހެޅ މެއްަގއި  ހ ށަހަޅާ  ކޯޓަށް  އެދި 

ފަިއސާއެްއ   އެ  ހަމަެއކަނި  ހ އްޓ ވޭނީ  ކަމަށްވާނަމަ،  ހިފެހެއްޓ މަށް 
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  މެދ ގައި ބެހ ެމވެ. އަރަނިވެރިންެގ

)ދޭއް( ނ ވަތަ ެއއަށްވ ރެ ިގނަ    2ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ަމއްސަލަިއަގއި   )ބ(  

ނ ވަތަ  ހިފެހެއްޓ މ ެގ  މ ދާ  ޙާލަތ ަގިއ،  ހިމެނޭ  އަރަނިވެރިން 

ވިްއކ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ހ އްޓ ަވއިދިނ މަށް އެދި ހ ށަހަޅާފައިަވނީ އޭެގ  

އެންމެ   ެއ  ތެރެއިން  ކަމަށްވާނަމަ،  ދެކޮޅަށް  އަރަނިވެރިޔަކާ 

ހ ށަހެޅ ން ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގ މަށްފަހ ، ޙ ކ މް ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

ހ ރިހާ   ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  ކ ރިއަށްެގންދަންވާނީ  މަރ ޙަލާ 

 އަރަނިވެރިންެގ ޙައްޤ ތައް ޙިާމޔަތްކ ރެވޭ ޮގތެއްެގ މަތިންނެވެ. 

 ނ ވަތަ ވިއްކ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ހ އްޓ ވަިއދިނ މަށް  މ ދާ ހިފެހެއްޓ މ ެގ )ޅ(  

ިއޖ ރާއަތ   ބަލައިނ ެގންފިނަމަ،  ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާ  އެދި 

ދައްކަންޖެހިފައިާވ   އަރަނިވެރިންނަށް  މ އްދަތަށް  ހ އްޓިފައިވާ 

ހ ށަހެޅި  ހ ށަހެޅ ން  އެ  ޖޫރިމަނާއަށް  އަރަމ ންދާ  ފައިސާއަށް 

 އެވެ. ފަރާތ ން ޒިންމާވާންޖެހޭނެ

މ ދާ ހިފެހެއްޓ މ ެގ ނ ވަތަ ވިއްކ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ހ އްޓ ވަިއދިނ މަށް   )ކ(   

ބާޠިލ ކޮށްފަިއަވނިކޮށް،  ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާ  ކ ރިން  އެދި 

އަލ ން ހ ށަހަޅާ ހ ށަހެޅ މަކާ ގ ޅިެގން މ ދާ ވިއްކާލ ން ހ އްޓ ވޭނީ،  

ބިނާވެފަިއވަނީ ކ ރިން ކޯޓ ން ބާޠިލ ކ ރި އަލ ން ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ ން  

މައްޗަށް   ވާޤިޢާތަކެްއެގ  މެދ ވެރިެވފައިވާ  ހ ށަހެޅ މަށްފަހ  

 ކަމަށްވެފަިއ، އެކަމަށް ކޯޓ ެގ ހ އްދަ ލިބިފައިވާނަމަެއވެ. 

މ ދާ ހިފެހެއްޓ މ ެގ ނ ވަތަ ވިއްކ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ހ އްޓ ވަިއދިނ މަށް   )އ(   

ހ ށަހަޅާ   ިގނަވެެގން  އެދި  ދ ވަހ ެގ    15ހ ށަހެޅ މަކާމެދ   )ފަނަރަ( 

 ތެރޭަގއި ކޯޓ ން ޮގތެއް ނިންަމންވާނެެއވެ. 
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މ ދަލެއް  )ހ(  .385 ވިއްކާލ ން   މ ދާ   ޝަރީޢަތ ން  ހިފަހައްޓާފައިވާ  ޮގތ ން،  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް 

ދަށ ން،  ބެލ މ ެގ  ކޯޓ ެގ  ކ ރިައށްެގންދާނީ،  ކަންކަން  ވިްއކާލ މ ެގ 

 އެކަމަށްޓަކައި ޢައްޔަންކ ރާ ފަރާތެއް މެދ ވެރިކޮށެވެ. 

ވިްއކާލ މ ެގ   )ށ(   މ ދާ  ފަރާތ ން  ޙަވާލ ކ ރެިވފައިވާ  ވިއްކާލ ން  މ ދާ 

 އެންމެހައި އިޖ ރާއަތ ތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ވިްއކ މާ  )ނ(   މ ދާ  ފަރާތ ން  ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ވިއްކ މަށް  މ ދާ 

ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ   އެ  ރެކޯޑ ކޮށް،  ފިޔަަވޅ ތައް  އަޅަމ ންދާ  ގ ޅޭޮގތ ން 

މ ދަލ ެގ  އަދި  އަރަނިވެރިޔާއަށް  ދަރަނިވެރިޔާއަށާިއ  މަޢ ލޫމާތ  

 މައްޗަށް މަޞްލަޙަތ  އޮތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ. 

 މ ދާ ވިއްކާލަންވާނީ ދަރަނިވެރިޔާއަށާއި އަރަނިވެރިޔާއަށްވެސް އެންމެ )ރ(  

ަމތިން ޮގތެްއެގ  ޮގތ ން އެކަށީެގންާވ    ،މަޞްލަޙަތ  ބޮޑ   ވިޔަފާރީެގ 

 އަެގއްަގެއވެ. 

މ ދަލ ެގ ބާވަތަށް ބަލައި، އެްއބަސްވ މެްއެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ބީލަމ ެގ  )ބ(  

 އ ސޫލ ން ނ ވަތަ ނީލަމ ަގިއެވސް މ ދާ ވިއްކާލެވިދާނެެއވެ. 

ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ފަސޭހައިން   )ޅ(   ނ ވަތަ  މ ދާ  އ ފ ލޭ  ހަލާކ ވެދާނެފަދަ 

ފ ރިހަމަކ ރ މަކާ  އިޖ ރާއަތ ތަްއ  ވިްއކ މ ެގ  މ ދާ  މ ދާ،  ބޮޑ   ޚަރަދ  

 ނ ލައިވެސް ލަސްނ ކޮށް ވިްއކާލެވިދާނެއެެވ. 

ކޯޓަށް  )ކ(    އަެގްއ  ދަށް  އެންމެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ވިއްކާލ މަށް  މ ދާ 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

އެ ދެފަރާތ ެގ   ،ދަރަނިވެރިޔާ ނ ވަތަ އަރަނިެވރިޔާެގ އެދ މ ެގ މަތިން )އ(   

ިވއްކާލ މ ެގ  މ ދާ  ޮގތެއްަގއި  ފައިދާބޮޑ   އެންމެ  ޚަރަދ ގައި، 

 ކ ރެވިދާނެެއވެ. ބޭނ މ ގައި، މ ދާ ިވއްކ ން އިޢ ލާން

ކަނޑައަޅާފަިއާވ   )ވ(    ވިއްކާލ މަށް  މ ދާ  ނޯޓިސް،  ވިއްކާލ މ ެގ  މ ދާ 

ފަރާތ ން   30ދ ވަހ ެގ   ވިްއކާ  މ ދާ  ކ ރިން  ދ ަވހ ެގ  )ތިރީސް( 
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ދަރަނިވެރިޔާއަށާއި،   ނޯޓިސް  އެ  އަދި  ޢާންމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

އެ  ދަޢ ވާެއއްކޮށްފަިއާވ  މ ދަލާގ ޅޭޮގތ ން  އަރަނިވެރިޔާއަށާއި، 

ޮއތްކަމަށް   ޙައްޤެއް  މ ދަލާގ ޅޭޮގތ ން  ޚަޞްމ ންނަށާިއ،  ދަޢ ވާެގ 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ާގނިޝީއަށް ފޮނ ވަންާވނެއެވެ.  

ނ މ ެގ އ ސޫލ ތަކާިއ ނޯޓިހ ަގއި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ ، ނޯޓިސް ދި

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތ ން   )މ(   ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ  ކޯޓ ން  ވިއްކާލ މަށް  މ ދާ 

ިވއްކާލ މ ެގ  އަގާއި،  ދަށް  ެއންމެ  ޮގތާިއ،  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ެއފަރާތަށް  ޝަކ ވާ  އެކަމ ެގ  ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ،  ޝަރ ޠ ތަކާމެދ  

ހ ށަހެޅި  ޝަކ ވާ  ޮގތާމެދ   ނިންމާ  ޝަކ ާވއަކާމެދ   އެ  ހ ށަހަޅައި 

ފަރާތ ން ހިތްހަމަނ ޖެހޭނަމަ އެ ނިންމ ން ނިންމި ތާރީޚ ން ފެށިެގން 

އަދި    10 ހ ށަހެޅިދާނެެއެވ.  ކޯޓަށް  ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ  )ދިހައެްއ( 

އަމ ރެްއ  މިފަދަ ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ ނ ނަމަވެސް،  ޝަކ ވާ  ކޯޓަށް  އިން 

 ނ ކ ރާނަމަ، ވިްއކާލ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ކ ރިއަށްެގންދަންވާނެއެެވ.

ފަރާތ ން  )ފ(   ޢަްއޔަންކ ރާ  ކޯޓ ން  މ ޢާމަލާތެްއަގއި  ވިއްކާލ މ ެގ  މ ދާ 

ެއޮގތ ން،   ެވރިފަރާތެވެ.  މ ދަލ ެގ  ވެރިފަރާތ ެގ ތަމްސީލ ކ ރާނީ 

ނަމ ަގއި ަގނެިވއްކ މ ެގ މ ޢާމަލާތް ފ ރިހަމަކ ރ މާއި، ސޮއިކ ރަންޖެހޭ  

ބަލަިއަގންނާނީ  އަގ   މ ދަލ ެގ  ސޮިއކ ރ މާިއ،  ލިޔ މެއްަގއި 

 އެފަރާތ ންނެވެ. 

އެފަދަ  )ދ(   ސެކިއ ރިޓީއެއްނަމަ،  މ ދަލަކީ  ނިންމާފައިވާ  ވިްއކާލ މަށް 

ނ ވަތަ  ރިޓީ  އ ސެކި ޤާނޫނ ަގިއ  ކަމާބެހޭ  ިވއްކ މާބެހޭޮގތ ން 

ކޯޓ ން   އިޖ ރާއަތ ތަކަށް  ހަމަތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގާވއިދ ަގއި 

 ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތ ން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

އިޢ ލާން )ތ(   ވިއްކ މަށް  ވިއްކާނ ލެވިްއޖެނަމަ، މ ދާ  މ ދާ  ކ ރ މަށްފަހ ، 
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މ ދާ ވިއްކ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  އިތ ރ  ދެ ފަހަރ  ތަކ ރާރ ކ ރަންވާނެއެވެ.  

އަރަނިވެރިންެގ   ެއއްބަސްވާ  އެކަމަށް  ހިންާގނީ،  އިޖ ރާއަތ   އެ 

ަމސްދ ވަހާއި    3ޚަރަދ ގައި،   ަމސްދ ވަހ ެގ    6)ތިނެއް(  )ހަެއއް( 

އިޖ ރާއަތެ ކޮންމެ  ހޭދަވާނެ މ އްދަތެއް  ދެމެދ ަގއި  ްއެގ 

 ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

އަރަނިވެރިންެގ މެދ ަގިއ    ،މ ދާ ވިއްކާލ މަށްފަހ  ލިބޭ މ ދަލ ެގ އަގ   )ލ(  

 ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ަގމަތިންނެވެ.  386ބަހާނީ މި ޤާނޫނ ެގ 

މ ދާ ވިްއކާލ މ ެގ އިޖ ރާއަތ  ނިންމ މަށްފަހ ، އެކަމ ެގ ތަފްޞީލ ތަްއ  )ގ(   

ކޯޓ ން ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ފަރާތ ން ރެކޯޑ ކޮށް، މ ދަލ ެގ ައގ  ކޯޓަށް  

 އަދާކ ރަންވާނެއެވެ. 

ސޮިއކ ރ މަށް  )ޏ(   ެއއްބަސްވ މ ަގއި  ަގނެވިްއކ މ ެގ  ފަރާތ ން  ަގތް  މ ދާ 

އަދާކ ރ މަށް  އަގ   މ ދަލ ެގ  ނ ވަތަ  ޙަވާލ ވ މަށް  މ ދަލާ  ނ ވަތަ 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ހިނިގ  ަގނެިވއްކ ން   10ދެކޮޅ ހަދާނަމަ، 

ތެރޭަގިއ،   ދ ވަހ ެގ  މ ޢާމަލާތް  )ދިހައެއް(  ަގނެވިްއކ މ ެގ 

ކ ރ މަށް  ަމއްޗަށް  ފަރާތ ެގ  ަގތް  މ ދާ  އަމ ރެއް  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

ކޯޓަށް   ފަރާތ ން  ޢައްޔަންކ ރި  ކޯޓ ން  ިވއްކާލ މަށް  މ ދާ  އެދި 

ަގނެވިއްކ މ ެގ   އަމ ރަކީ،  ނެރޭ  ކޯޓ ން  އެޮގތ ން  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ޮގތ ަގއި ބެލެވޭނެއެވެ.  މ ޢާމަލާތް ފ ރިހަމަވެފައިވާކަމ ެގ ލިޔ މެްއެގ

ބަލާއިރ   )ސ(   ައާގ  ބާޒާރ ެގ  މ ދަލ ެގ  ވިއްކާލާފަިއވަނީ  މ ދާ 

އޮތްނަމަ،  އެނެގން  ސާފ ކޮށް  ކަމ ަގއި  ައަގކަށް  އެކަށީެގންނ ވާ 

ޚިލާފަށް   އިޖ ރާއަތ ތަކާ  ވިްއކާލ މ ެގ  މ ދާ  ނ ވަތަ 

ޢަމަލ ކޮށްފައިވާނަމަ އަދި އެ އިޖ ރާއަތ ތަކާ ޚިލާފ ވެފަިއވާކަން މ ދާ 

އެނގެ  ކ ރިން  ަގނެިވއްކ މ ެގ  ވިްއކާލ މ ެގ  މ ދާ  ނެތްނަމަ،  ން 

ނ ވަތަ  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  އެދި  ބާޠިލ ކޮށްދިނ މަށް  މ ޢާމަލާތް 



 

 

 

 

 

 

 306 

 އަރަނިވެރިޔާއަށް ކޯޓަށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

)ވިހި( ދ ވަހ ެގ    20ވިްއކާލާފަިއވާ މ ދާ ވިއްކި ތާރީޚ ން ފެށިެގން   )ޑ(   

މ   ަގނެިވއްކ މ ެގ  ދަށ ން  ެގ  )ސ(  މާއްދާެގ  މި  ޢާމަލާތް  ތެރޭަގއި 

 ބާޠިލ ކ ރ މަށް ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

މ ޢާމަލާތް   )ޒ(    ަގނެވިއްކ މ ެގ  ދަށ ން  ެގ  )ޑ(  މާއްދާެގ  މި 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ހ ށަހަޅާ  ދ ވަހ ެގ    15ބާޠިލ ކ ރ މަށް  )ފަނަރަ( 

 ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. ތެރޭަގއި އެ ހ ށަހެޅ މަކާމެދ  ކޯޓ ން ޮގތެއް 

 

  ލިބޭ   ތަންފީޛ ކޮށްގެން   ޙ ކ މް 
 ބެހ ން   ފައިސާ 

ފައިސާ  )ހ(  .386 ހިފަހައްޓާފަިއވާ  ފައިސާާއއި،  ލިބޭ  ވިއްކާލަިއެގން  މ ދާ 

ކޯޓ ެގ   ބެހ މަކީ  އަރަނިވެރިންނަށް  ނ ވަތަ  އަރަނިވެރިޔާއަށް 

 ޒިންމާއެކެވެ. 

ލިބޭ   )ށ(   ވިއްކާލަިއެގން  ފައިސާ  މ ދާ  ހިފަހައްޓާފަިއވާ  ފައިސާާއއި، 

ިގނަ  ެއއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  އަރަނިވެރިއެއް  ދެ  ބަހަންޖެހެނީ 

ފައިސާ  މެދ ަގިއ  އަރަނިވެރިންެގ  މެދ ަގއިނަމަ،  އަރަނިވެރިންެގ 

 ބަހާނެ ތަރ ތީބ  ކަނޑައަޅާނީ ކޯޓ ންނެވެ. 

، ނދަކ އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ ހި )ނ(  

ފައިސާ  ހިފަހައްޓާފަިއވާ  ފައިސާާއއި،  ލިބޭ  ވިއްކާލަިއެގން  މ ދާ 

 ބަހާނީ އަންނަނިވި ތަރ ތީބ ން އިސްކަންދީެގންނެވެ. 

 ؛ދައ ލަތަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ފައިސާ  (1)   

 ؛މ ދާ ވިއްކާލ މަށް ކޮށްފަިއވާ ޚަރަދ   (2)   

 ؛ރަހ ނެއް ހިމެނޭ ދަޢ ވާތައް  (3)   

 ރަހ ނެއް ނ ހިމެނޭ ދަޢ ވާތައް.  (4)   

މ ދާ ވިއްކާލ މ ެގ ޚަރަދ ެގ ތެރޭަގިއ، މ ދާ ިވއްކާލ މަށް ހިނާގފަިއާވ   )ރ(  

ޚަރަދާއި، ފައިސާ ބެހ މ ެގ ޚަރަދާއި، މ ދާ ހިފެހެއްޓ މ ެގ ޚަރަދާއި،  
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 މ ދާ ވިއްކާލ މަށް ޢައްޔަންކ ރާ ފަރާތ ެގ ޚަރަދ  ހިމެނެއެވެ.

ޙާލަތ ަގއި )ބ(   ހިފަހައްޓާފައިވާ  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ެއ ދަރަނިވެރިޔާއަށް   ،

އާމްދަނީއެއްނަމަ،  ދަްއކަމ ންދާ  މ އްދަތ ތަކ ަގއި  އެކި  އާމްދަނީއަކީ 

މަހަކ ން  ތިން  ކޮންމެ  މަދ ވެެގން  ފައިސާ  އާމްދަނީެގ  އެ 

ނ ވަތަ،   ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.  ދިނ މަށް  އަރަނިވެރިޔާއަށް 

އަރަނިވެރިޔާާއއި އޭނާ ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ޢާއިލާެގ އަސާސީ ބޭނ ންތަްއ 

އެ ކޮންމެ  ފ އްދ މަށް  ފައިސާ  އެ  ބަރޯސާވާނަމަ،  ފައިސާއަށް   

ހަފްތާއަކ  ނ ވަތަ ކޮންމެ މަހަކ  އަރަނިވެރިޔާއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް 

 ކޯޓަށް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. 

އަރަނިވެރިޔާއަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ދައްކައި ޚަލާޞްކ ރ ަމށްފަހ ،  )ޅ(  

ނޯޓިހެއް   ކޯޓ ން  އެކަމ ެގ  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  އަރަނިެވރިޔާއަށާިއ 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  ލިބޭ  ނޯޓިސް  އެ  އަދި   15ދޭންވާނެއެެވ. 

އޮތްނަމަ  ޝަކ ވާެއއް  އެކަމ ެގ  ތެރޭަގިއ،  ދ ވަހ ެގ  )ފަނަރަ( 

އެފަރާތްތަކ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. އަދި ކޯޓަށް ޝަކ ވާ ލިބޭ 

ފެށިެގން   ދ ވަހ   15ތާރީޚ ން  ެއ  )ފަނަރަ(  ތެރޭަގިއ،  ެގ 

 ޝަކ ާވއާމެދ  ކޯޓ ން ޮގތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

އަރަނިެވރިންނަށް   )ކ(    ފައިސާއިން  ލިބ ނ   ތަންފީޛ ކޮށްެގން  ޙ ކ މް 

ޚަރަދ   ހިނިގ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ޙ ކ ްމ  ފައިސާއާއި،  ދޭންޖެހޭ 

ފައިސާ   ބާކީވާ  ޚަލާޞްކ ރ މަށްފަހ   ކޯޓ ން ދައްކަިއ  ދަރަނިވެރިޔާާއ 

 ޙަވާލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޙ ކ މް   ހިމެނިފައިނ ވާ   ޢަދަދެއް   ފައިސާގެ   -ބައި   ތިންވަނަ 
 

  ހިމެނިފައިނ ވާ   ޢަދަދެއް   ފައިސާގެ 
 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ޙ ކ މްތައް 

ޙ ކ މެއް )ހ(  .387 ނ ހިމެނޭ  ޢަދަދެއް  ތަންފީޛ ކ ރ ން   ،ފައިސާެގ  ޙ ކ މް  އެ 
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ލާޒިމ ވާ ފަރާތ ެގ އަމިއްލަ ިއޚްތިޔާރ ަގއި ތަންފީޛ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ،  

ޙ ކ މް  ތަންފީޛ ކ ރާނީ  މެދ ވެރިކޮށް  ކޯޓ   ޙ ކ މް  އެ 

 ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކޮށްެގންނެވެ. 

ކަނޑައަ )ށ(   ޖޫރިމަނާއަކީ  ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަކި  ޅާމި  ފަިއާވ 

ނ ވަތަ  ޢަދަދެއްކަމ ަގއި  އިތ ރ ވަމ ންދާ  ނ ވަތަ  ޢަދަދެއްކަމ ަގއި 

ޖޫރިމަނާއެްއެގ   ހިނާގ  ބަޔަކަށް  ކޮންމެ  ޙ ކ މ ެގ  ތަންފީޛ ނ ކ ރާ 

 ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ކަނޑަެއޅިދާނެއެވެ. 

ހިނަގންފަށާނީ،  )ނ(   ޖޫރިމަނާ  ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

ނި ނިންމި  ދަރަނިވެރިޔާއަށް  ޖޫރިމަނާކ ރ މަށް  ންމ ން 

 ރައްދ ކ ރ މަށްފަހ އެވެ. 

ޙ ކ މެއް ތަންފީޛ ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން  )ރ(   ފައިސާެގ ޢަދަދެއް ނ ހިމެނޭ 

ެއދެފިނަމަ،  ކޯޓ ަގއި  އަރަނިވެރިޔާ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މް  އެ 

ކަނޑައަ އަދާކ ރ މަށް  ދަރަނިވެރިޔާ  ިއލްތިޒާމް ޅާޙ ކ މ ަގިއ  ފަިއވާ 

 ފައިސާއިން ައގ ކޮށްދިނ މ ެގ ިއޚްތިޔާރ  ކޯޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

  މަިއަގނޑ    ހިމެނޭ  ޙ ކ މެްއގައި  ނ ހިމެނޭ  ޢަދަދެއް   ފައިސާެގ )ބ(  

 ކޯޓަށް  ކަމ ަގއި   މ ސްތަޙީލ ކަމެއް  ތަންފީޛ ކ ރ މަކީ   އިލްތިޒާމ 

 . ދަށްކ ރެވިދާނެެއވެ ކޯޓަށް ޢަދަދ   ޖޫރިމަނާެގ ،ފެނިއްޖެނަމަ

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ކަނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާެގ ފައިސާ ނ ދައްކަިއފިނަމަ،  )ޅ(  

ބާބ ަގިއ   މި  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މެއް  ހިމެނޭ  ޢަދަދެއް  ފައިސާެގ 

ފައިސާ  ޖޫރިމަނާެގ  އެ  ދަށ ން  އިޖ ރާއަތ ެގ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 ހޯދިދާނެއެވެ. 

ކެނޑ ން  )ކ(    ޙ ރ މަތް  ކޯޓ ެގ  ޢަމަލ ނ ކ ރ މަކީ  އެްއޮގތަށް  ޙ ކ މާ 

އަދަބެްއ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  ކަމަށް  އެ  ބަލައި،  ކަމ ަގއި 

ހ ރަހެއް  މާއްދާ  މި  ކަނޑައެޅ މަކަށް  މަްއޗަށް  ދަރަނިވެރިޔާެގ 
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 ނާޅައެވެ. 

 

  ކ ރާ   އަންގައި   ދެއްކ މަށް   ފައިސާ 
  އެހެން   ފިޔަވައި   ޙ ކ މް 

  ގޮތ ގައި   ޚަޞްމެއްގެ   ޙ ކ މެއްގައި 
  މައްޗަށް   ފަރާތެއްގެ   ނ ހިމެނޭ 
 ހިމެނ ން   އަމ ރެއް   ކޮށްފައިވާ 

އެހެން    .388 ފިޔަވައި  ޙ ކ މެްއ  ކ ރާ  ކޯޓ ން  އަންަގިއ  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ 

ފަރާތެއްެގ    ، ޙ ކ މެއްަގއި ނ ހިމެނޭ  ޮގތ ަގިއ  ޚަޞްމެްއެގ  މައްސަލަިއެގ  ެއ 

ހިމެނ ނ   މައްސަލައިަގއި  އެ  ހިމެނޭނަމަ،  އަމ ރެްއ  ކޮށްފަިއވާ  މައްޗަށް 

 ޚަޞްމެކޭ އެއްފަދައިން އެ އަމ ރެއް އެފަރާތ ެގ ަމއްޗަށް ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެއެވެ. 

 

  ކ ރާ   އަންގައި   ދެއްކ މަށް   ފައިސާ 
  ޙ ކ މްތައް   އެހެން   ފިޔަވައި   ޙ ކ މް 

 ހ ށަހެޅ ން   ތަންފީޛ ކ ރ މަށް 

ޙ ކ މްތައް   .389 ެއހެން  ފިޔަވައި  ޙ ކ މް  ކ ރާ  އަންަގިއ  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ 

ފައިވާ ފޯމ  މެދ ވެރިކޮށް، ެއ  ޅާތަންފީޛ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަ

 ޙ ކ މެއް ކ ރި ކޯޓަކަށެވެ. 

 

 ބާބ    ތެއްތިރީސްވަނަ 
 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ޙ ކ މްތައް   ޤައ މ ތަކ ގެ   ބޭރ  

 

އ ސޫލ ތަކާ  )ހ(  .390 މާއްދާތައް   ޢާންމ   ބާބ ަގިއވާ  މި  ޙ ކ މެއް،  ކޮށްފައިވާ  ޤައ މެއްަގއި  ބޭރ  

ބަލައިަގނެ   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

ޙ ކ މެއް   ެއފަދަ  އަދި  ނ ވަތަ ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެެއވެ.  ބަލައިަގންނަން 

ބާބ ަގިއ   މި  ހަމައެކަނި  އިޢ ތިރާޟ ކ ރެވޭނީ  ތަންފީޛ ކ ރަން 

 ބަޔާންކ ރާ ސަބަބ ތަކ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. 

ބަލައިަގނެ   )ށ(   ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙ ކ މެއް  ކޮށްފަިއާވ  ޤައ މެއްަގއި  ބޭރ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއްެވސް  ތަންފީޛ ކ ރަން އެދި ހ ށަހަޅާ މައްސަލަެއއް  

މައްސަލަެއއްަގިއ   އެފަދަ  ނ ބެލޭނެއެވެ.  ަމއ ޟޫޢީޮގތ ން  ކޯޓެްއަގއި 

ސަބަބ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ަގއި  މި  ހަމައެކަނި  ބެލެވޭނީ 

 ތަޠ ބީޤ ކ ރ މަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތަކެވެ. 
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ޙ ކ ެމއް   )ނ(   ޤައ މެްއެގ  ބަލަިއަގނެޭވނީބޭރ   ެއ  ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ހިނާގ  ބާރ   ޤައ މ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  އެ  ޙ ކ މަކީ 

ޙ ކ މެއްނަމަެއވެ. އަދި އެ ޙ ކ މް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛ ކ ރެވޭނީ،  

 އެ ޙ ކ މަކީ އެ ޤައ މ ަގއި ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ ޙ ކ ަމކަށް ވާނަަމއެވެ. 

ބަޔާ )ރ(   ަގިއ  )ނ(  މާއްދާެގ  މައްސަލަ މި  ޙ ކ މަކީ،  ންކޮށްފަިއވާ 

ޙ ކ ެމއްނަމަ،  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ިއސްތިއ ނާފަށް  ޤައ މ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ  

އ ސޫލ ން  ޢާންމ   ހ ށަހެޅ މަށް  އިސްތިއ ނާފަށް  ޙ ކ މް  އެ  ނ ވަތަ 

ތަންފީޛ ކ ރަން  ޙ ކ މް  އެ  ހަމަވެފައިނ ވާނަމަ،  މ އްދަތ   އޮންނަ 

 އިޢ ތިރާޟ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

ތްނަމަވެސް، ބޭރ  ޤައ މެްއެގ އޮމި މާއްދާެގ )ނ( އާއި )ރ( އެހެން   )ބ(  

އެ ތަންފީޛ ކ ރެވޭނީ،  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙ ކ މ ަގިއ    ޙ ކ މެއް 

އަ ނ ަވތަ އިސްލާމްދީނ ެގ  ޤާނޫނަކާ  ޚިލާފ ާވ ސްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލަކާ 

 ކަމެއް ެއކ ލެިވެގންނ ވާ ނަމަެއވެ. 

 

  ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ   ބަލައިގަނެ 
 ސަބަބ ތައް 

އަންނަނިވި ޝަރ ޠ ތަކ ެގ ތެރެއިން ޝަރ ޠެއް ފ ރިހަމަވާނަމަ، ބޭރ   )ހ(  .391

ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ   ބަލައިަގނެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙ ކ މަކީ  ޤައ މެްއެގ 

 ޙ ކ މެކެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    (1)    ޙ ކ މް  ކޮށްފަިއވާ  ދެކޮޅަށް  އެފަރާތަކާ 

ހ ށަހެޅ ން  ބަލައިަގތ މަށާއި   ހ ށަހަޅާ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް 

ަމއްސަލަ  ކޯޓ ަގއި  ޤައ މެްއެގ  އެ  މީހާައކީ،  ރައްދ ވާ 

ދިރިއ ޅޭ  ޢާންމ ޮގތެއްަގއި  ޤައ މެްއަގިއ  އެ  ހިނގިއިރ  

 ؛މީހަކަށްވެފައި އެ ަމއްސަލަިއެގ ޚަޞްމަކަށްވ ން

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    (2)    ޙ ކ މް  ކޮށްފަިއވާ  ދެކޮޅަށް  އެފަރާތަކާ 

ހ ށަހެޅ ން   ހ ށަހަޅާ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ބަލައިަގތ މަށާއި 
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ރައްދ ވާ މީހާައކީ، ރައްދ  ދަޢ ވާ ނ ހިމެނޭޮގތ ން، ޙ ކ މް ެއ  

 ؛މައްޗަށް ބިނާވި ދަޢ ވާ ހ ށަހެޅި މީހާކަމަށްވ ން

ހ ށަހެޅ ނ     (3)    ަމއްސަލަިއެގ މައްސަލަ  ހިނިގ  ކޯޓ ަގއި 

ވަކި  ޤައ މ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ   މަްއސަލަ  ީވއިރ   ޚަޞްމަކަށް 

ޝަޚް ނ ވަތަ ޤާނޫނީ  ޮގތްޕެއް،  ނ ވާޮގތަށް  ޞަކަށް 

ދަޢ ވާލިބޭ  ތަނެއް  އެހެންވެސް  ނ ވަތަ  އޭޖެންސީއެްއ 

މައްޗަށް   އެ  ޙ ކ މް  އަދި  ދިއ މާއި،  ހިންަގމ ން  ފަރާތ ން 

ޮގތްޕެއް، ނ ވަތަ އޭޖެންސީެއއް    ބިނާވި ދަޢ ވާ އ ފެދ ނީ އެ

ޙަރަކާތްތަކާ  ދިޔަ  ހިންަގމ ން  ތަނަކ ން  އެހެންވެސް  ނ ވަތަ 

 ؛ގ ޅޭޮގތ ން ކަމަށްވ ން

ޙ ކ މް ކ ރެވ ނ  މައްސަލަ ހިނަގމ ން ދިޔައިރ ، ދަޢ ވާލިބޭ   (4)   

އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓ ެގ  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  ށް އަފަރާތ ން 

 ؛ބަހ ން އެއްބަސްވެފަިއވ ން ހަސަރީ

ހިންގ މާމެދ  އާއިޚްތިޞާޞް  (5)    އިޚްތިޞާޞް  ނ ވަތަ  މެދ  

ަމއްސަލަ  އިޢ ތިރާޟަކީ  ކ ރާ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

ކާމިޔާބ ނ ވާނެ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ތަކ ެގ  ޤައ މ ެގ  ހ ށަހެޅ ނ  

ފިޔަވަިއ،  އޮތްޙާލަތ ަގއި  އެނެގން  އިޢ ތިރާޟެއްކަން 

ދަށ ން މައްސަލަ   ޤާނޫނ ތަކ ެގ  ޤައ މ ެގ  ހ ށަހެޅ ނ  

މ އްދަތ ެގ އާއިޚްތިޞާޞް އޮތް  އިޢ ތިރާޟ ކ ރ މަށް  މެދ  

ކޯޓ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  އިޢ ތިރާޟ ނ ކޮށް،  ތެރޭަގއި 

މައ ޟޫޢަށް  މައްސަލަިއެގ  ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ 

 ؛ވާހަކަދެްއކ ން

އ ފ ލަންޖެހޭ   (6)    ގ ޅިެގން  ކޮންޓްރެކްޓަކާ  ޙ ކ މަކީ  އެ 

ެއ   ޙ ކ މަކަށްވެފައި،  ކޮށްފައިވާ  ގ ޅޭޮގތ ން  އިލްތިޒާމަކާ 
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އެ   ،ޙ ކ މްކޮށްފައިވަނީ  މަތިން  ހަމަތަކ ެގ  އަންނަނިވި 

ނިސްބަތްވާ  ތަން  ކ ރަންޖެހޭ  ނ ވަތަ  އަދާކ ރި  އިލްތިޒާމ  

 ޤައ މ ަގއި ހ ންނަ ކޯޓެއްަގއި ކަމަށްވ ން: 

    i.   .ްދެ ފަރާތ ން އެއްބަސްވ ނ 

    ii.  ަކަނޑައަޅާފައި ނެތް   ޖެހޭންއިލްތިޒާމ  އަދާކ ރ ތަން 

ހިނާގނެ   މަްއޗަށް  ކޮންޓްރެކްޓެްއެގ  ެއ  ޙާލަތ ގައި، 

ެއ  (ޤާނޫނ .   ިއސްތިސްނާއަކީ  މިކަމ ެގ 

ޢަމަލ ތައް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  މ ޢާމަލާތ ަގއި 

އެކަށީެގންވާވަރ ެގ  ެގންގ ޅެފައިވާ ޮގތ ން، އެ ޤައ މާ  

 )ގ ޅ މެއް އޮތްކަން ދެްއކެން ނެތ މެވެ.

ކ އްޔަށްދިނ މާގ ޅޭޮގތ ން   (7)    މ ދަލެއް  ނ އ ފ ލޭ  ޙ ކ މަކީ  އެ 

ހ ރި  މ ދަލެއް  އެ  ޙ ކ މްކ ރީ  ޙ ކ މަކަށްވެފަިއ،  ކޮށްފައިވާ 

 ؛ޤައ މ ެގ ކޯޓަކ ން ކަމަށްވ ން

ހ ށަހެޅ ނ     (8)    މައްސަލަ  ޙ ކ މ ަގއި،  ހ ރި އެ  ޤައ މ ަގއި 

ނ އ ފ ލޭ މ ދަލެއްެގ މައްޗަށް އޮތް ޙައްޤަކާ ގ ޅޭޮގތ ން އޮތް 

އިލްތިޒާމެއްެގ   އ ފ ލަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  ކޮންޓްރެކްޓަކާ 

ދެކޮޅަށް   ފަރާތާ  ދަޢ ވާލިބޭ  މައްސަލަިއަގިއ 

ނ އ ފ ލޭ   ،ނިންމާފައިވ މާއެކ   ދަޢ ވާ،  އެ  ކޮންޓްރެކްޓާގ ޅޭ 

ބެހޭ ދަޢ ވާއާއެކ  ދަޢ ވާލިބޭ މ ދަލެއްެގ މައްޗަށް އޮތް ޙަްއޤާ

 ؛ފަރާތ ެގ މައްޗަށް ކޮށްފައިވ ން 

އަނިޔާ،   (9)    ޖިސްމާނީ  ނ ވަތަ  މަރ ،  ޙ ކ މްކޮށްފަިއވަނީ  އެ 

މ ދާ  ނ ވަތަ  ެގއްލ ން  ލިބޭ  މ ދަލަށް  މާއްދީޮގތ ން  ނ ވަތަ 

އ ފެދ ނ   ޔ ނެތިެގންދި ގ ޅިެގން  ކަމަކާ  ފަދަ  ން 

ގ ޅޭޮގތ ން   ނ ވާކަމަކާ  އިލްތިޒާމަކަށް  އެއްބަސްވ މެްއެގ 
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ސީދާ  ނ ވަތަ  އަނިޔާެއއް  އެފަދަ  އަދި  ކަމަށްވެފަިއ، 

ެގއްލ މެްއ ކ ރިމަތިވީ ަމއްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ  ޤައ މ ަގއި ކ ރި  

 ؛ނ ވަތަ ނ ކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާ ގ ޅިެގން ކަމަށްވ ން

ލިޔ މ ން   (10)    އ ފައްދަިއ،  އިޚްތިޔާރ ަގއި  އަިމއްލަ  ޙ ކ މަކީ  އެ 

ޓްރަސްޓެްއެގ   އ ފެއްދި  ޞަސާބިތ ކޮށްދެވޭނެ  އްޙަކަާމއި، 

ޮގތާިއ، އެއިން ކ ރާ އަސަރ ތަކާއި، އެ ބެލެހެއްޓ ން ނ ވަތަ 

އަދި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ    ،ބަދަލ ކ ރ މާގ ޅޭ ޙ ކ މަކަށްވ މާއި

ޤައ  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  ޤައ މެްއެގ އިރ ،  އެ  މަކީ 

ޚިލާފ ތައް  އ ފެދޭ  ޓްރަސްޓަކާމެދ   އެ  ކޯޓ ތަކ ަގއި 

ކަނޑައަޅާފައިާވ  މ ސްތަނަދ ަގއި  ޓްރަސްޓ ެގ  ޙައްލ ކ ރ މަށް 

މައްސަލަ  ހ ށަހެޅ ނ އިރ ،  މައްސަލަ  ނ ވަތަ  ޤައ މަށްވ ން 

ޓްރަސްޓ ެގ  ހިންަގން  ޓްރަސްޓ   ޤައ މަކީ  ހ ށަހެޅ ނ  

ނ ވަ ސީދާކޮށް  ނ ސީދާކޮށް މ ސްތަނަދ ަގއި  ތަ 

 ؛ކަނޑައަޅާފަިއވާ މައިަގނޑ  ތަން ހ ންނަ ޤައ މަށްވ ން

ބިނާވެެގންވާ    (11)    ދަޢ ާވވެސް  ައއީ  އ ފެދިެގން  ދަޢ ވާ  ރައްދ  

ެގ މައްޗަށް ކަމަށްވާނަމަ، ރައްދ  ހާދިސާމ ޢާމަލާތް ނ ވަތަ  

ދަޢ ވާކ ރި ފަރާތަށް ފަހިވާޮގތަށް އެ ޙ ކ މް ނިންމާފައި އޮތް 

ދެން ؛ މިންވަރަށް ހ ށަނާޅައިފިނަމަ  ދަޢ ވާ  ރައްދ   ނ ވަތަ 

ހ ށަހެޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނޯންނާނެކަމަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ   

ޤައ މ ެގ ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ރައްދ  ދަޢ ވާކ ރި  

ފަރާތާ ދެކޮޅަށް އެ ޙ ކ މް ނިންމާފައި އޮތް މިންވަރަށް އެ 

 ؛ދ  ޮގތެއް ކަނޑަައޅާފަިއވ ންޙ ކ މ ގައި ރައްދ  ދަޢ ވާއާމެ

ހައިސިއްޔަތ ން    (12)    ިވޔަފާރިވެރިންެގ  ކޯޓަކީ  ކ ރި  ޙ ކ މް  އެ 

މައްސަލަ  ެއއްބަސްވ ެމއްަގއި،  ވެފައިވާ  ދެފަރާތަކ ން 
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ޮގތ ަގިއ  ކޯޓ ެގ  ހަމައެކަނި  ހ ށަހަޅާނެ  ޙައްލ ކ ރ މަށް 

 ؛ކަމަށްވ ންބާރާތ ން އެއްބަސްވި ކޯޓ   ޢި ހަދެފަރާތ ން ސަރީ

ގ ޅިެގން    (13)    މައްސަލައަކާ  އިފްލާސްކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މަކީ  އެ 

ޙ ކ މްކޮށްފަިއވަނީ   އެ  ޙ ކ މަކަށްވެފަިއ،  ނެރެފައިވާ 

ހ ރި  މަރ ކަޒ   މަޞްލަޙަތ ތަކ ެގ  ަމއިަގނޑ   ދަރަނިވެރިޔާެގ 

 ޤައ މަށް ނިސްބަތްވާ ކޯޓަކ ންކަމަށްވ ން.

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ  10މި  ހަމައެކަނި (  ހިނާގނީ  ނަންބަރ  

ޓްރަސްޓ ެގ ގ ޅ މަކ ން ބަނދެވިފަިއވާ ދެ ފަރާތެްއެގ މެދ ަގއި ޮއތް  

 ޓްރަސްޓެްއެގ އެތެރޭެގ ކަންކަާމ ގ ޅޭޮގތ ން ކ ރާ ޙ ކ މްތަކަށެެވ.

ނ ވަތަ  )ނ(   ވިއްކ މ ެގ  މ ދާ  އެދެނީ  ތަންފީޛ ކ ރަން  ބަލައިަގތ މަށާއި 

ގ ޅޭ ކަެމއްަގއި މ ދަލާއި ޚިދ މަތް    ޚިދ މަތް ހޯދ މ ެގ އެއްބަސްވ ަމކާ

މ ަވްއޒަފެްއެގ  ނ ވަތަ  ކަމަށްވާނަމަ،  ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ލިބިަގންނަ 

ދެކޮޅަށް  މ ވަްއޒަފަކާ  އެ  ކަމެއްަގއި  ކޮންޓްރެކްޓަކާގ ޅޭ  ވަޒީފާއާބެހޭ 

( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނަންބަރަށް  4ކަމަށްވާނަމަ،  ވަނަ   )

އަނަގ ނ ވަތަ  ލިޔ މ ން  ރ ހ ން ޢަމަލ ކ ރެވޭނީ،  ކޯޓ ަގިއ  ބަހ ން 

( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ޙާލަތ ަގއި  އެ  ވަނަ 5ދީފައިވާނަމަެއވެ.   )

 ( ވަނަ ނަންބަރަށް ޢަމަލެއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 6ނަންބަރ  އަދި )

ޙ ކ މްކ ރެވ ނ  ޤައ މ ަގއި ހ ރި ދަރަނިވެރިޔާެގ ވިޔަފާރީެގ ޮގތްޕެއް،   )ރ(  

އެހެންވެސް ތަނެްއ ހިމެނޭޮގތ ން، ހަމަ ނ ވަތަ އޭޖެންސީެއއް ނ ވަތަ  

ކޯޓ ތަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގ ޅޭޮގތ ން  ދަރަނިވެރިޔާއާ  އެ 

އިފްލާސްކ ރ މ ެގ މަްއސަލަެއްއ ހިންަގން ފަށައިފިނަމަ، މި މާއްދާެގ  

 ( ވަނަ ނަންބަރަށް ޢަމަލެއްނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 13)ހ( ެގ )

) )ބ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އެފަދައިން 1މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

އޮތް  ގ ޅޭޮގތ ން  މ ދަލާ  ނ އ ފ ލޭ  ވީނަމަެވސް،  ބަޔާންކޮށްފައި 
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ޙައްޤެްއެގ މަްއޗަށް ކ ރާ ޙ ކ މެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ތަންފީޛ ކ ރެވޭނީ  

ޙާލަތ ަގިއ   ހ ރި  މ ދަލެއް  އެ  ޤައ މ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ 

 އެކަންޏެވެ. 

 

  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް   ޤަބޫލ ކޮށް   މް ޙ ކ  
 ކ ރ ން އިޢ ތިރާޟ  

ބޭރ   )ހ(  .392 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ބާބ ަގއި  މި  ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އަންނަނިވި 

ތަންފީޛ ކ ރަން   ބަލަިއަގނެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙ ކ މެްއ  ޤައ މެްއެގ 

 ކ ރެވިދާނެއެވެ. އިޢ ތިރާޟ 

މައްސަލަ    (1)    ހިމެނޭޮގތ ން،  ބަޔާން  ހ ށަހެޅ މަށް ދަޢ ވާެގ 

ދަޢ ވާ  އެނޫންެވސް  ނ ވަތަ  ފޯމ   ދަޢ ވާ  ބޭނ ންކ ރި 

 -ހ ށަހެޅ މަށް ބޭނ ންކ ރެވ ނ  ލިޔ މެއް:

    i.    ެއ ަވގ ތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ 

ޮގތ ން   ނަތީޖާއެއްެގ  ލިބިފައިނ ވ މާިއ،  ލިޔ ންތައް 

ހ ށަހެ ދިފާޢ   ގ ޅިެގން  މި ) ؛ޅިފައިނ ވ ންދަޢ ވާއާ 

ޤައ މ ެގ  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  ޙާލަތ ަގއި 

ރައްދ ކ ރި   ލިޔ މެއް  އެ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ތަކ ެގ 

ފ ރ ޞަތ   އ ފެްއދ މ ެގ  ސ ވާލ   ޮގތާމެދ  

ބަދަލ ަގިއ   ކ ރ މ ެގ  ެއކަން  ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، 

ދިފާޢ ވ މ ެގ   ދަޢ ވާއިން  ފަރާތ ން  ރައްދ ވާ  ދަޢ ވާ 

ކ ރިއަށް ޮއވެެގން  މަސައްކަތް  ެގންޮގސްފައި   

 ނ ވާނެެއވެ.( ނ ވަތަ 

    ii.    ްފަރާތަށ ދަޢ ވާލިބޭ  ހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

އ ސޫލ ތަކާ   މައިަގނޑ   ޢަމަލ ކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ޚިލާފަށް އެ ލިޔ މެއް ރައްދ ކޮށްފައިވ ން. 

 ؛އޮޅ ވާލަިއެގންކަމަށްވ ންޙ ކ މް ނެރެފައިވަނީ ޙަޤީޤަތް   (2)   
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ނ ވަތަ   (3)    މައ ޟޫޢީޮގތ ން  ތަންފީޛ ކ ރ މަކީ  ޙ ކ މް 

ސިޔާސަތާ   ޢާންމ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޖ ރާީއޮގތ ންވެސް 

 ؛ކަނޑައެޅިެގން ޚިލާފ ކަމަކަށްވ ން

މައްސަލައަކީ،    (4)    ބެލ ނ   ކޯޓ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ 

ޓްރަސްޓް   ނ ވަތަ  އިންސްޓްރޫމަންޓެްއެގ އެއްބަސްވ މެއް 

ޙައްލ ކ ރ މަށްޓަކައި   ޚިލާފ ތައް  އ ފެދޭ  ދަށ ން 

އެއްބަސްވެފަިއވާ ޮގތާ ޚިލާފަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ނ  ޤައ މ   

ޚާއްޞަ  ބެލ މަށް  ކޯޓ ަގއި  ޤައ މެްއެގ  އެހެން  ފިޔަވަިއ 

 ؛އް ދީފަިއވާ މަްއސަލައަކަށްވ ންއެ އިޚްތިޞާޞް

ޚިލާފ     (5)    ޙ ކ މަކީ،  މެދ ަގިއ  އެ  ދެފަރާތ ެގ  އ ފެދިފައިވާ 

ކޯޓަކ ން   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ގ ޅިެގން  ޚިލާފަކާ  ހިނާގފައިވާ 

 ނ ވަތަ ؛ ކޮށްފައިވާ ޙ ކ މަކާ ފ ށ އެރ ންހ ރި ޙ ކ މަކަށްވ ން

ޙ ކ މް   (6)    އެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙ ކ މަކީ  ކޮށްފައިވާ  ފ ރަތަމަ 

ޝަރ ޠ ތައް   ބޭނ ންވާ  ޙ ކ މެްއ ޤަބޫލ ކ ރ މަށް  ފ ރިހަމަވާ 

ކަމ ަގިއވާ ޙާލަތ ަގއި، އެ ޙ ކ މަކީ އެ ޙ ކ މ ެގ ކ ރިން ހަމަ 

ކޮށްފަިއވާ  މެދ ަގއި  ޚަޞްމ ންެގ  އެ  މައ ޟޫޢ ަގއި  އެ 

 ޙ ކ މަކާ ފ ށ އެރ ން ހ ރި ޙ ކ މަކަށްވ ން. 

މައ ޟޫޢ ަގިއ   )ށ(   އެ  ހަމަ  މެދ ަގއި  ޚަޞްމ ންތަކެްއެގ  އެއް 

ހިނަގމ ންދާނަމަ،  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަެއއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙ ކ މް  ޤައ މެްއެގ  ބޭރ   ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އަންނަނިވި 

 ތަންފީޛ ކ ރަން އިޢ ތިރާޟ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ކ ރިން    (1)    ހ ށަހެޅ މ ެގ  ކޯޓަކަށް  ޤައ މ ެގ  ބޭރ   މައްސަލަ 

 އަދި ؛ މައްސަލަ ހ ށަހެޅިފައިވ ންދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަށް 

ެގ    ]ކޯޓ ތަކ ެގ އިޚްތިޞާޞް [މި ޤާނޫނ ެގ ހަތަރ ވަނަ ބާބ     (2)   
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އިޚްތިޞާޞް   ބައިނަލްއަޤ ވާމީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ދަށ ން 

 ލިބިފައިވ ން. 

 

ޚަޞްމަކަށް ޙަޤީޤަތ ަގއި ލިބ ނ  ެގއްލ މަށް ބަދަލ  ލިބިނ ދެވޭ ޮގތަށް  )ހ(  .393 ބަދަލ    ގެއްލ މ ގެ 

ހިމެނޭޮގތ ން،   ޙާލަތްތައް  ނަަގއިދީފައިާވ  ބަދަލ   މަޢ ނަވީ  ކޯޓ ން 

ޙ ކ މަކ ން ބަދަލ ދިނ މަށް އަނާްގފަިއވާނަމަ އެ މިންވަރަށް ޤަބޫލ ކޮށް 

 ތަންފީޛ ކ ރަން ދެކޮޅ  ހެދިދާނެއެވެ. 

ހިނާގފައި  )ށ(   ނ ވަތަ   ވާމައްސަލަިއަގއި  ކަމާމެދ   ހޯދޭނެ  ޚަރަދ ތައް 

ބަލާފައިާވ   ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  މިންވަރާމެދ   ހޯދޭނެ 

ކޯޓ ން  އެދެޭވ  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  މިންަގނޑަށް، 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

 ނ ވަތަ   ޤަބޫލ ކ ރ މަށް  ޙ ކ މެއް  ކޮށްފައިވާ   ޤައ މެއްގައި  ބޭރ  )ހ(  .394 ލިޔ ންތައް   ހ ށަހަޅަންޖެހޭ 

  ލިޔ ންތައް   އަންނަނިވި  ޚަޞްމަކ   ހ ށަހަޅާ  އެދި  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް

 . ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ

ެއއްޮގތްކަމަށް   (1)    އަސްލާ  އަދި  ފ ރިހަމަ  ޙ ކ މ ެގ 

 ؛ކަށަވަރ ކޮށްފައިވާ ކޮޕީެއއް

ޙ ކ ެމއްނަމަ،   (2)    ކޮށްފަިއވާ  ޙާޟިރ ަގއި  ޣައިރ   ޙ ކ މަކީ  އެ 

ލިޔ ންތައް  ދަޢ ވާއާގ ޅޭ  ޚަޞްމަށް  ޙާޟިރ ނ ވި 

ނ ވަތަ  އަސްލ   ލިޔ މެއްެގ  އަންގައިދޭނެ  ރައްދ ކ ރިކަން 

 ؛ކަށަވަރ ކޮށްފައިވާ ކޮޕީެއއް

ބާރ     (3)    އޭެގ  ޤައ މ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ   މައްސަލަ  ޙ ކ މަކީ  އެ 

ޙ ކ މެްއކަން ، ހިނާގ ތަންފީޛ ކ ރެވޭނެ  ނ ވަތަ 

 . އަންަގއިދިނ މަށް ކޮންމެހެން ބޭނ ންވާނެ ލިޔ ންތައް
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ކަންތައްތަްއ   )ށ(   ހިމެނޭ  ބާބ ަގއި  މި  ކޯޓަކ ން  ހ ށަހެޅޭ  ތަންފީޛ ކ ރަން 

ފ ރިހަމަވެފައިވޭތޯ ބެލ މަށް ެއ ޙ ކ މަކ ން ޖާަގނ ދޭނަމަ، ކޮންމެހެން  

ކޯޓަކަށް   އެ  ހ ށަހެޅ މަށް  ލިޔ ންތައް  އެހެން  ބޭނ ންވާނެ 

 އެންިގދާނެެއވެ. 

ބަހ ން   )ނ(   ދިވެހި  ހ ރީ  ލިޔ ންތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި  މި 

ދިވެހި  ޤަބޫލ ކ ރާ  ކޯޓ ން  ލިޔ މާއެކ   އެ  ކަމ ގައިނ ވާނަމަ، 

ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ތަރ ޖަމާއެއް 

އެނޫންޮގތަކަށް   ސަރޓިފައިކޮށްފައިާވ  ، ލާޒިމ ނ ކ ރާހާހިނދަކ ކޯޓ ން 

މާއްދާ  މި  ޤަބޫލ ކ ރ މަކަށް  ކޯޓ ން  ތަރ ޖަމާ  އިނިގރޭސި 

 ހ ރަހެއްނާޅައެވެ. 

ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ،   )ރ(   އިޖ ރާއަތެއް  ބަޔާންކ ރާ  ބާބ ަގއި  މި 

ަވގ ތީ   ޚަޞްމަކަށް  ހިމެނޭޮގތ ން  ފިޔަވަޅ ތަްއ  ރައްކާތެރިކަމ ެގ 

މިޮގތަށް ފިޔަވަޅ    އެދެވިދާނެެއވެ.  ފަރ ވާއަށް  ވަގ ތީ  ނ ވަތަ 

ނިންމަ ޮގތެއް  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ކޯޓ ން  ެއ  އެދެފިނަމަ  ންާވނީ 

 ފިޔަވަޅ ތަކާ މެދ ަގެއވެ. 

 

 ކޯޓ    ލިބިގެންވާ   އިޚްތިޞާޞް 

 
ރިޢާޔަތްކޮށް،    .395 އ ސޫލ ތަކަށް  ކަނޑަައޅާފަިއވާ  އިސްތިއ ނާފަށް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ޙ ކ މެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަލަިއަގނެ ތަންފީޛ ކޮށްދިނ މަށް އެދި ބޭރ  ޤައ މ ެގ  

ހ ށަ ފ ރަތަމަ ހެހ ށަހަޅާ  އިޚްތިޞާޞް  ޮގތެއް ނިންމ މ ެގ ޚާއްޞަ  ޅ މަކާމެދ  

 މަރ ޙަލާަގއި ލިބިެގންވަނީ ސިިވލް ކޯޓަށެވެ. 

 

  ބަލައިގަނެ   ދެކޮޅަށް   އެމީހަކާ 
  މައްސަލަ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ގެ 
  ލިޔ ން   މީހާއަށް   ހ ށަހެޅިފައިވާ 
 ރައްދ ކ ރ ން 

ޙ ކ މެްއ   )ހ(  .396 ޤައ މ ެގ  ބޭރ   ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ކޯޓަށް  ހ ށަހެޅ މެއް  އެ  އެދޭނަމަ،  ތަންފީޛ ކ ރަން  ބަލައިަގނެ 

ތެރޭަގއި  2ހ ށަހަޅާތާ   ދ ަވހ ެގ  ދެކޮޅަށް   ، )ދޭއް(  އެމީހަކާ 
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ެއ  ބަލައިަގނެ   މީހާއަށް  ހ ށަހެޅިފައިާވ  މައްސަލަ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ 

 ހ ށަހެޅ ން ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ ާމްއދާެގ )ރ( ެގ ދަށ ން ރައްކާތެރިކަމ ެގ    394މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

ފިޔަވަޅަ ަވގ ތީ  ެއޅޭ  ހިމެނޭޮގތ ން  ަވގ ތީ   ކަށްފިޔަވަޅ ތައް  ނ ވަތަ 

އަ  ފިޔަވަޅ ތަްއ  ށް  ކަފަރ ވާ  ރައްކާތެރިކަމ ެގ  އެފަދަ  އެދިފަިއވާނަމަ، 

ފަރ ާވއާމެދ   ަވގ ތީ  ނ ވަތަ  ފިޔަވަޅ   ވަގ ތީ  އެޅޭ  ހިމެނޭޮގތ ން 

ނިންމާތާ   ޮގތެއް  ތެރޭަގއި  2ކޯޓ ން  ދ ވަހ ެގ  ބޭރ    ، )ދޭއް( 

ހ ށަހެޅިފަިއާވ   މައްސަލަ  ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ޙ ކ މް  ޤައ މެްއެގ 

ފަރާތަ ރައްދ ވާ   އެދި ހ ށަހެޅ ން  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ބަލައިަގނެ  ށް، 

 ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ ން ފޮނ ވަންވާނެއެވެ. 

 

  ހިނގި   ޤައ މ ގައި   ބޭރ  
  ނ ވާ   ޚަޞްމަކަށް   މައްސަލައިގެ 

 ޙައްޤ ތައް   އޮތް   މީހާއަށް 

އެހެން ނަމަވެސް،    ،ބޭރ  ޤައ މ ަގިއ ހިނިގ މަްއސަލައިެގ ޚަޞްަމކަށް ނ ވާ   .397

ބޭރ  ޤައ މ ެގ ޙ ކ މް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަލައިަގނެ ތަންފީޛ ކޮށްފިނަމަ އެކަމ ެގ 

އަސަރ ކ ރާނެ   ސީދާ  ޙައްޤ ތަކަށް  ޤާނޫނީ  އެފަރާތެއްެގ  ސަބަބ ން 

ތަންފީޛ ކ ރ މަށް  ޤަބޫލ ކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޙ ކ މެްއ  އެފަދަ  ފަރާތްތަކ ން، 

 ށް ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. އިޢ ތިރާޟ ކޮށް ސިވިލް ކޯޓަ

 

 ބައި   ހަވަނަ 
 އެހެނިހެން 
 

 ބާބ    ސައ ރަތިރީސްވަނަ 
 ލިޔެކިޔ ންތައް   ކޯޓ ގެ 

 

 ހ ށަހެޅ ން   ކޯޓަށް  ތައްޔާރ ކ ރ މާއި   ލިޔެކިޔ ން   -ބައި  އެއްވަނަ 
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ލިޔެކިޔ ން   )ހ(  .398 ތައްޔާރ ކ ރ ން   ލިޔެކިޔ ން  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ،ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގިއ، ކޯޓ ން ެއނޫންޮގތަކަށް އަންާގފައިނ ވާހާހިނދަކ 

ހ ށަހަޅާ  ލިޔެކިޔ ން  އެ  އެްއޮގތަށް  ނަމޫނާއަކާ  ކަނޑަައޅާ  ކޯޓ ން 

 ޚަޞްމަކަށް ނ ވަތަ ފަރާތަކަށް އެ ލިޔެކިޔ ން ތައްޔާރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

ނޭނޭގޮގތަށް   )ށ(   ކިޔަން  އެއްޗެްއ  ހ ރި  ހ ންނަ  ލިޔެފައި 

ލިޔެކިޔ ންތަކާިއ،  ، ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ  ހ އްދަނެތި 

ޤަބޫލ ނ ކ ރެވޭނެ  ކޯޓަށް  ސަބަބ ތަކަށްޓަކައި  އެނޫންވެސް 

މި   އިޚްތިޔާރަކަށް  ލިބިދޭ  ކޯޓަށް  ބަލައިނ ަގތ މަށް  ލިޔެކިޔ ންތައް 

 މާއްދާއިން ެއއްވެސް ހަނިކަެމްއ ނާންނާނެއެވެ. 

ސޮިއކޮށްފަިއ  މި   )ނ(   ލިޔ މެްއަގއި  މާްއދާއަކ ން  އެްއވެސް  ޤާނޫނ ެގ 

ޕްރިންޓ ކޮށްެގން   ކޮމްޕިއ ޓަރަކ ން  ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާނަމަ،  އޮތ ން 

ސޮިއކޮށްފަިއވާނަމަ،   ޮގތަކ ން  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ 

 ބ ނެވިދިޔަ ބޭނ މަށްޓަކައި ފ ދޭނެއެވެ. 

 

  ބަޔާނަކ ން   ދޭ   ބ ނެ   ތެދ ކަމަށް 
 ލިޔ ންތައް   ކަށަވަރ ކ ރަންޖެހޭ 

ބަޔާނަކ ން  )ހ(  .399 ދޭ  ތެދ ކަމަށްބ ނެ  ލިޔ ންތަކަކީ،  އަންނަނިވި 

 ކަށަވަރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ލިޔ ންތަކެކެވެ. 

އިތ ރ    (1)    ދަޢ ވާާއއި  ރައްދ   ދިފާޢާއި،  ދަޢ ާވެގ  ދަޢ ވާފޯމާއި، 

 ؛ދަޢ ވާ

މަޢ ލޫމާތ     (2)    އަމ ރަކަށް  އިތ ރ   ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ކޯޓ ން ކ ރާ 

 ؛ތަބާވ މަށް ތައްޔާރ ކ ރާ ޖަވާބ 

 ؛ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ބަޔާން   (3)   

މެދ ވެރިކޮށް   (4)    އިޖ ރާއަތެއް  ޚާއްޞަ  ދަޢ ވާކ ރ މ ެގ 

ދޭ  ކަމަށްބ ނެ  ރައްދ ވެފަިއވާ  ދަޢ ވާެއއް  ހ ށަހަޅާފައިވާ 

 ؛ބަޔާން
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 އަދި؛ ޙަވާލ ކޮށްފައިވާ ކަަމށް ބ ނެ ދޭ ބަޔާންލިޔ ންތައް   (5)   

  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ބަޔާނަކ ން  ދޭ  ތެދ ކަމަށްބ ނެ  (6)   

 ލާޒިމ ކ ރާ  ދަށ ން  ޤާނޫނެއްެގ  އެހެން  ނ ވަތަ  ދަށ ން

 . ލިޔ ންތައް އެހެން މިނޫންވެސް

ދަޢ ވާާއއި   )ށ(   ރައްދ   ދިފާޢާއި،  ދަޢ ވާެގ  އިތ ރ  ދަޢ ވާފޯމާއި، 

އެ  ބަޔާނަކ ން  ދޭ  ތެދ ކަމަށްބ ނެ  އިޞްލާޙ ކޮށްފިނަަމ،  ދަޢ ވާއެއް 

 އިޞްލާޙ ތައް ކަށަވަރ ކ ރަންާވނެއެވެ. 

ެއ   )ނ(   ދޭއިރ ،  ނޯޓިސް  ކަމ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހ ށަހެޅ މެއް  ކޯޓަށް 

ޮގތ ަގއި ބަރޯސާވާން   ނޯޓިހ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް ހެކީެގ 

އެދޭނަމަ، އެ ހ ށަހެޅ މ ެގ ނޯޓިސް ދިން ފަރާތ ން ތެދ ކަމަށްބ ނެ ދޭ  

 ބަޔާނަކ ން އެ ނޯޓިސް ކަށަވަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ބަޔާނަކީ  )ރ(   ދޭ  ތެދ ކަމަށްބ ނެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  އަށް  )ބ(  މާއްދާެގ  މި 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަކ ންދޭ ބަޔާނެކެވެ. 

 ؛ލިޔ ން ހ ށަހަޅާ ޚަޞްމެއް  (1)   

ެއ    (2)    ގ ޅ ަވއިެގންނަމަ،  ބަޔާނާ  ފަރާތްތަކ ެގ  ހެކިބަސްދޭ 

 ނ ވަތަ؛ ބަޔާން ދޭ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތް

ސެޓްފިކެޓަކާ   (3)    ދޭ  ކަމަށްބ ނެ  ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ  ލިޔ މެއް 

 ގ ޅ ވަިއެގންނަމަ، އެ ސެޓްފިކެޓ ގައި ސޮއިކ ރާ މީހާ. 

މައްސަލަެއއް   )ބ(   ތަްމސީލ ކ ރާ ޚަޞްމަކ   އެފަރާތެއް  ކ ރިއަށްެގންދަނީ 

ދިފާޢާއި،  ދަޢ ާވެގ  ދަޢ ވާފޯމާއި،  ކަމަށްވާނަަމ،  ބެލެނިވެރިއަކާއެކ  

ނޯޓިހާ  ހ ށަހެޅ މެއްެގ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާެއއް  އިތ ރ   ދަޢ ވާާއއި  ރައްދ  

ތަކ ެގ ތެދ ކަން ޢާގ ޅިެގން ތެދ ކަމަށްބ ނެ ދޭ ބަޔާނަކީ އޭަގިއވާ ވާޤި

 ބޫލ ކ ރާ ބަޔާނެއް ކަމ ަގއި ބެލޭނެެއވެ. އެ ބެލެނިވެރިޔާ ޤަ

ސޮއިކ ރާނީ )ޅ(   ބަޔާނ ަގއި  ދޭ  ދަޢ ވާެގ  ، ތެދ ކަމަށްބ ނެ  ދަޢ ވާފޯމާއި، 
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ހ ށަހެޅ މަކާ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާެއއް  އިތ ރ   ދަޢ ވާާއއި  ރައްދ   ދިފާޢާއި، 

ތަމްސީލ ކ ރާ  ޚަޞްމ   ނ ވަތަ  ޚަޞްމަކ   އެ  ގ ޅޭޮގތ ން 

ޚަޞް އެ  ނ ވަތަ  ބެލެނިެވރިއަކ   ބެލެނިވެރިޔަކ   އެ  ނ ވަތަ  މަކ  

 ޤާނޫނީޮގތ ން ތަމްސީލ ކ ރާ ފަރާތަކ ންނެވެ. 

ހެކިބަސްދޭ ފަރާތްތަކ ެގ ބަޔާނާ ގ ޅ ަވިއެގންނަމަ، ތެދ ކަމަށްބ ނެ ދޭ   )ކ(   

 އެ ބަޔާން ދޭ ހެކިބަސްދޭ ފަރާތެވެ.، ބަޔާނ ަގއި ސޮިއކ ރާނީ

އެ   )އ(    ބަޔާން  ދޭ  ތެދ ކަމަށްބ ނެ  ތެރޭަގިއ  ލިޔ މެއް  ލިޔ މެއްެގ 

ކޮބައިކަން   ލިޔ މަކީ  ކަށަވަރ ކަންދޭ  ބަޔާނ ަގއި  ނ ހިމެނޭނަމަ، 

 އެނޭގނެޮގތަށް ސާފ ކޮށް ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  ލިޔެކިޔ ން   ދަޢ ވާގެ 
 ކަށަވަރ ނ ކ ރ ން 

އިތ ރ   )ހ(  .400 ދަޢ ވާާއއި  ރައްދ   ދިފާޢާއި،  ދަޢ ވާެގ  ދަޢ ވާފޯމާއި، 

ޚަޞްމަކ    ބަޔާނަކ ން ދަޢ ވާއެްއ  ދޭ  ތެދ ކަމަށްބ ނެ 

ެއ  ،  ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިނ ވާނަމަ   ލިޔެކިޔ ން ކޯޓަށް 

 ބާޠިލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ދަށ ން،   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ދިފާޢާއި، މި  ދަޢ ާވެގ  ދަޢ ވާފޯމާިއ، 

ެއ    ރައްދ  ދަޢ ވާާއއި އިތ ރ  ދަޢ ވާ ކޯޓ ން ބާޠިލ ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ 

 ޞައްޙަޮގތ ަގއި ދެިމއޮންނާނެއެވެ.  ލިޔެކިޔ ން

މައްސަލަިއެގ   )ނ(   ދަށ ން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ޚަޞްމަކަށްވެސް  ކޮންމެ 

 ބާޠިލ ކޮށްދިނ މ ެގ އަމ ރަކަށް އެދެވިދާނެެއވެ.  ލިޔެކިޔ ން

 

  ބަޔާން   ފަރާތްތަކ ގެ   ހެކިބަސްދޭ 
 ކަށަވަރ ނ ކ ރ ން 

ފަރާތެއް  .401 ދޭ  ، ހެކިބަސްދޭ  ބަޔާނ ެގ  ތެދ ކަމަށްބ ނެ  ހެކީެގ  އެ  ބަޔާނަކ ން 

ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިނ ވާނަމަ ޮގތ ަގިއ  ، ތެދ ކަން  ހެކީެގ  ބަޔާން  އެ 

 ބަލައިނ ަގނެވޭނެކަމަށް ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 
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  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް   ލިޔ މެއް 
  ލިބިގެންވާ   ކޯޓަށް   ލާޒިމ ކ ރ މަށް 

 ބާރ  

ބަޔާންކ ރާ ފަދައިން ެއއްވެސް  ވަނަ މާްއދާަގއި    401މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .402

ލިޔ މެއްެގ   އެ  ކަށަަވރ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ،  ލިޔ މެއް  ފަރާތަކ ން 

ކޯޓަށް  ބާރ   އަމ ރ ކ ރ މ ެގ  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ަމށް  ތެދ ކަން 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ކޮންމެ ޚަޞްމަކަށްވެސް މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން އެ ލިޔ މެްއ   )ށ(  

 ދިނ މ ެގ އަމ ރަކަށް އެދެވިދާނެެއވެ. ކަށަވަރ ކޮށް 

 

   ލިޔ ންތަކ ގައި   ކޯޓ ގެ 

 ޖެހ ން   ސިއްކަ 
ކ ރިން )ހ(  .403 ދޫކ ރ މ ެގ  ލިޔ ންތައް  ކޯޓ ން  ، އަންނަނިވި  ލިޔ މ ަގިއ  ެއ 

 ސިއްކަ ޖަހަންވާނެެއވެ. 

 ؛ޙ ކ މް  (1)   

 ؛ޝަރީޢަތް ނިމ ނ ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   (2)   

އެހެން    (3)    ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ެގ  ޖެހ މަށް  މި  ސިއްކަ  ޤާނޫނަކ ން 

 ކޯޓަށް ލާޒިމ ކ ރާ އެނޫން އެހެން ކޮންމެ ލިޔ މެއް.

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެްއެގ ޒަރީާއއިން ނ ވަތަ އެނޫންޮގތަކަށްވެސް   )ށ(  

 ލިޔ މެއްަގއި ކޯޓ ން ސިއްކަ ޖެހިދާނެއެވެ. 

ހެްއކެއް   )ނ(   އިތ ރ   ލިޔ މެއް  ޖަހާފައިާވ  ސިްއކަ  ހ ށަހެޅ މަކާ ކޯޓ ެގ 

 ނ ލައި ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ކޯޓަށް ބަލައިަގނެވޭނެެއވެ. 

 

މައްސަލަައކާ   )ހ(  .404 ފޯމ ތައް  ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކ ،  އެނޫންޮގތަކަށް  ކޯޓ ން 

ެއ  ފޯމ ތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ބޭނ ންކ ރ މަށް  ގ ޅޭޮގތ ން 

 މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅ މ ގައި ބޭނ ންކ ރެވޭނެެއވެ. 

ބަދަލެއް ވަކި   )ށ(   ފޯމަށް  ޙާލަތެއްަގއި  އ ފެދޭ  ގ ޅިެގން  ކަމަކާ 

 ެގންނަންޖެހިއްޖެނަމަ، ކޯޓަށް އެ ބަދަލެއް ެގނެވިދާނެެއވެ. 

ކޯޓ ން  )ނ(   ފޮނ ވަން  ފޯމެއް  ޚަޞްމ ންނަށް  ޤާނޫނ ަގއި  މި 
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ބަދަލެއް  ފޯމަށް  ގ ޅިެގން  ކަމަކާ  ވަކި  ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާނަމަ، 

ފޮނ ވަންާވނީ   ފޯމެއް  އެ  މެނ ވީ،  ޙާލަތެއްަގިއ  ެގންނަންޖެހިއްޖެ 

އެފަދަ  އަދި  ނ ލައެވެ.  ެގނައ މަކާ  އ ނިއިތ ރެއް  އެްއވެސް 

 އ ނިއިތ ރެއް ެގނެވޭނީ ހަމައެކަނި ކޯޓަށެވެ. 

ޢައްޔަންކޮށްފައިނ ާވ   )ރ(   ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ޚަޞްމަކ  

ކޯޓަށް   ފޯމ ތައް ޙާލަތެއްަގއި،  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ހ ށަހެޅ މަށްޓަކައި 

 ފ ރ މަށް ކޯޓ ން ޚަޞްމ ންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

 

  ލިޔ ންތައް   ޒަރީއާއިން   މެއިލްގެ -އީ 
 މ ޢާމަލާތްކ ރ ން   ހ ށަހެޅ މާއި 

ދަޢ ވާފޯމ  ކ ރ މ ގައާިއ،  މައްސަލައަކާ ގ ޅިެގން ކޯޓ ން ޚަޞްމ ންނާ މ ޢާމަލާތް  .405

ފޮނ ވ މާިއ،  ލިޔެކިޔ ންތައް  އެނޫންވެސް  ފޮނ ވަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ހ ށަހެޅ މާއި، 

ފޮނ ވ މ ަގއި  ލިޔެކިޔ ންތައް  އެންމެހަިއ  މެިއލް  -އީ  ،މައްސަލަާއގ ޅޭ 

 މެދ ވެރިކޮށް ފޮނ ވޭނެ އިންތިޒާމް ކޯޓ ތަކ ން ޤާއިމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

  ހ ށަހެޅ މާއި   ލިޔެކިޔ ން   ކޯޓަށް 
  މ ޢާމަލާތްތައް   ކ ރަންޖެހޭ   ކޯޓ ން 
 ކ ރ ން 

އެނޫންވެސް   )ހ(  .406 ލިޔެކިޔ މާިއ  ދަޢ ާވއާގ ޅޭ  ދަޢ ާވއާިއ  ކޯޓަށް 

ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ހ ށަހަޅާނީ،  ލިޔެކިޔ ންތައް 

 ޮގތަކަށެވެ. 

 ؛ސީދާ ކޯޓަށް ހ ށަހެޅ ން  (1)   

 ؛ހ ށަހެޅ ންމެއިލް މެދ ވެރިކޮށް -އީ  (2)   

 އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ ޚިދ މަތް މެދ ވެރިކޮށް ހ ށަހެޅ ން.  (3)   

މި  )ށ(   ލިޔެކިޔ ން  އެނޫންވެސް  ފޮނ ަވންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ދަޢ ވާފޯމާއި 

ޮގތަކަށް   ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ހަމަޖައްސަންޖެހޭ   ކޯޓ ތަކ ަގިއ  ފޮނ ވ މަށްޓަކައި  އިންތިޒާމ ތައް، 

 ޤާއިމ ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއެވ.

ކޯޓ ން   )ނ(   ގ ޅިެގން  މައްސަލައަކާ  ނ ވަތަ  ދަޢ ާވއެއް  ހ ށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
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މ ޢާމަލާތް ޚަޞްމ ންނާ  )ހ(  މައްސަލަިއެގ  މާއްދާެގ  މި  ކ ރ މ ގައި، 

ނިޔަލަށް ( ވަނަ ނަންބަރ ެގ  3( ވަނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން )1ެގ )

ެއ  މެދ ވެރިކޮށް  ވަސީލަތްތައް  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ތަކ ަގއި  ހ ރި 

 މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރެވިދާނެއެެވ. 

މި ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެންޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާނަމަ،   )ރ(  

ލިޔެކިޔ ންތަކާިއ   ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ކޯޓަށް  ފަރާތ ން  ޚަޞްމ ންެގ 

މި   ޮގތްތަކ ެގ  ނޯޓިސް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

ޤާނޫނ ެގ  މި  ފޮނ ވ މ ން،  ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މ ން  ޮގތަކަށް  ތެރެއިން 

 ތެއް ފ ރިހަމަކ ރެވ ނީ ކަމ ަގއި ބަލަންާވނެއެވެ. ބޭނ މަށް އެ އިޖ ރާއަ

 

   ފައިލިންގ   އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ޚިދ މަތް 
ބެލ މ ެގ   )ހ(  .407 މައްސަލަތައް  ކޮންމެ މަދަނީ  ލިބިެގންާވ  އިޚްތިޞާޞް 

ޚިދ މަތެއް  ފައިލިންގ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ކޯޓެްއަގިއ، 

 ޤާއިމ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ފަިއލިންގ  )ށ(   އިލެކްޓްރޯނިކް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ހ ށަހެޅ މ ަގާއއި،   މައްސަލަ  ދަޢ ވާާއއި  ކޯޓ ތަކަށް  ޚިދ މަތަކީ،  

ހ ށަހަޅާ   ހ ށަހެޅ މ ަގާއއި،  ކޯޓަށް  ހ ށަހެޅ ންތައް  އެނޫންެވސް 

ފަރާތ ން   ޚަޞްމ ންެގ  މައްސަލައެްއަގއި  ހިނަގމ ންދާ  ކޯޓ ަގއި 

ހ ށަހެޅ މ ަގާއއި،   ލިޔެކިޔ ންތައް  އެންމެހައި  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  ކޯޓަށް 

ލިޔެކިޔ ންތަކާިއ   ފޮނ ވަންޖެހޭ  ޚަޞްމ ންނަށް  ފަރާތ ން  ކޯޓ ެގ 

ފޮނ ވ މ ަގއި   ނޯޓިސް  އިލެކްޓްރޯނިކް އަމ ރާއި  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ 

 ނިޒާމެއް ކަމ ަގއި ވާންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ ޚިދ މަތަކީ، ެއ   )ނ(  

ބޭނ ންކ ރ މަށްޓަކަިއ   ޚިދ މަތް  އެ  ފަރާތްތަކ ން  ބޭނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް 

ޚިދ މަތެއް  ކަނޑަެއޅޭ  ޮގތަށް  ރަޖިސްޓަރީކ ރަންޖެހޭ 
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 ވާންވާނެެއވެ. ކަމ ަގއި 

ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔ މަކީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ނ ވަތަ ކަމާބެހޭ  )ރ(  

އެ ފަރާތ ން  ހ ށަހަޅާ  ލިޔ ން  އެ  ދަށ ން  ލިޔ މ ަގިއ    ޤާނޫނެއްެގ 

ލިޔ މ ަގިއ   އެ  ނިޝާން  އިނިިގލީެގ  އަދި/ނ ވަތަ  ސޮއިކޮށް 

ކަމ ަގއިވީނަަމވެސް، އެފަދަ ޖެހ މަށްފަހ ަގއި ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔ މެއް  

ލިޔ މެއްަގއި ސޮިއކ ރަންޖެހޭ ފަރާތ ން އެ ލިޔ ން ކޯޓަށް ހ ށަހަޅަނީ 

އިލެކްޓްރޯނިކް ފައިލިންގ ސިސްޓަމް މެދ ވެރިކޮށް އަދި މި މާއްދާެގ  

ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ފަދަިއން  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ނ( 

ލިޔ މަކީ އޭނާެގ ފަރާތ ން    ނިޒާމެއް މެދ ވެރިކޮށް ކަމ ަގިއވާނަމަ، އެ

 ސޮއިކޮށް ހ ށަހަޅާފަިއވާ ލިޔ ެމއްކަމ ަގއި ބަލަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތްތަކަށް ލިޔެކިޔ ން   )ބ(  

ަގާވިއދ ަގިއ   ކޯޓ ެގ  އ ސޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ބަދަލ ކ ރ މ ަގއި 

ައންނަނިވި  ަގވާއިދ ަގއި  އެ  ެއޮގތ ން،  ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

ކޯޓަށް    (1)    މެދ ވެރިކޮށް  ޚިދ މަތް  ފައިލިންގ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ  ފޮނ ވ މަށްޓަކައި  ލިޔެކިޔ ން 

 ؛ރަޖިސްޓްރޭޝަނާގ ޅޭ ކަންކަން 

 ؛ބަލައިަގންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ަވގ ތ ތައް ކޯޓަށް ލިޔެކިޔ ން   (2)   

 ؛ކޯޓ ން ލިޔެކިޔ ން ފޮނ ވ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގ ތ ތައް  (3)   

ފޮނ ވ ނީ   (4)    ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ ނީކަމ ަގއި  ލިޔެކިޔ ން  ކޯޓަށް 

 ؛ތަކާއި ަވގ ތ ތައް ކަމ ަގއި ބަލާނެ ޙާލަތް

 ފީއާ ގ ޅޭ ކަންކަން.   (5)   
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 ރައްދ ކ ރ ން   ލިޔެކިޔ ން   އެހެނިހެން  ލިޔެކިޔ މާއި   ދަޢ ވާއާގ ޅޭ   -ބައި   ދެވަނަ 
 

  އެހެން   ފިޔަވައި   ފޯމ    ދަޢ ވާ 
  ރައްދ ކ ރ މ ގެ   ލިޔ ންތައް 
 އިޖ ރާއަތ  

ެއފަރާތަކަށް  )ހ(  .408 ރައްދ ކ ރ މަށްޓަކަިއ،  ލިޔ ންތަްއ  މައްސަލަާއގ ޅޭ 

އެޑްރެހެއް   ރައްދ ކ ރެވޭނެ  ކޮންމެ ލިޔ ންތައް  މަްއސަލަެއއްެގ 

 ޚަޞްމަކ ވެސް ދޭންވާނެއެެވ. 

ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ )ށ(   އެހެންޮގތަކަށް  ޤާނޫނެއްަގއި  ހިނދަކ ،   އެހެން 

ޚަޞްމަކަށް ލިޔެކިޔ ން ރައްދ ކ ރާ އެޑްރެސް ވާންވާނީ، ރަްއދ ކ ރެޭވ  

ހ ންނަ އެޑްރެހަ ނ ވަތަ  ށެވެ.ޚަޞްމ ެގ ޤާނޫނީ ވަކީލ ންެގ އޮފީސް 

ޢައްޔަންއެ   ވަކީލަކ   ޤާނޫނީ  ެއ  ޚަޞްމަކ   ކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 

ހިންާގ  ވިޔަފާރި  ނ ވަތަ  ދިރިއ ޅޭ  ޮގތެއްަގިއ  ޢާންމ   ޚަޞްމަކ  

 އެޑްރެހަށެވެ. 

އެނޫން  )ނ(   ފިޔަވަިއ  ޙާލަތް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

ޚަޞްމަކ  ޙާލަތެއްަގއިނަމަ، ލިޔެކިޔ ން ރައްދ ކ ރ މ ެގ ބޭނ މަށް އެ  

 އެހެން އެޑްރެހެއް ދޭންވާނެެއވެ. 

އެހެން  )ރ(   ކޯޓ ން  ނ ވަތަ  ނ ޖެހޭނަމަ،  ރައްދ ކ ރަން  އަތަށް  އަތ ން 

ގ ޅިެގން  މައްސަލައަކާ  އަމ ރ ކޮށްފައިނ ާވނަމަ،  ޮގތަކަށް 

ރައްދ ކ ރަންޖެހޭ އެްއވެސް ލިޔ މެއް ރައްދ ކ ރާނީ މި މާއްދާެގ )ށ( 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި  )ނ(  ރައްދ ކ ރާ  އާއި  ލިޔެކިޔ ން  ޚަޞްމ ެގ   

 އެޑްރެހަށް އެ ލިޔ ެމއް ފޮނ ަވއިެގންނެވެ. 

އިލެކްޓްރޯނިކް  )ބ(   ބޭނ ންވަނީ  ބަލަިއަގންނަން  ލިޔެކިޔ ން  ޚަޞްމަކ  

ޚަޞްމަކ   އެ  ބ ނެފައިވާނަމަ،  ކަމަށް  ޒަރީާއއިން  ވަސީލަތެްއެގ 

އީ ނ ވަތަ  -ދީފައިވާ  ެއޑްރެސް  އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް 

ރައްދ ކ ރާ   ލިޔެކިޔ ން  އެފަރާތަށް  އަިއޑެންޓިފިކޭޝަނަކީ 

 އެޑްރެސްކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ. 
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ރައްދ ާވ   )ޅ(   ދަޢ ވާ  ދައ ލަތަށް  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާކ ރާ  ދައ ލަތ ން 

ދަޢ ވާ  ެއީއ  ރައްދ ކ ރާނީ  ލިޔެކިޔ ން  ދައ ލަތަށް  މައްސަލަތަކ ަގއި، 

މި   ފަދައިން،  ާމއްދާަގިއ    410ޤާނޫނ ެގ  ފޯމެއް  ވަނަ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އ ސޫލ ންނެެވ. 

ވަނަ މާްއދާެގ ދަށ ން ކޯޓ ން ކ ރާ އަމ ރެއްަގިއ    412މި ޤާނޫނ ެގ   )ކ(   

މާއްދާަގިއ   މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ،  ތަން  ރައްދ ކ ރަންވީ  ލިޔ މެއް 

 ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތަކެއް ނ ހިނާގނެެއވެ. 

 

 

  އަމ ރ    ޙާޟިރ ވ މ ގެ   ކޯޓަށް 
 ރައްދ ކ ރ ން 

ޙާޟިރ ވ މ ެގ   )ހ(  .409 ކޯޓަށް  ފަރާތަށް  ދަޢ ާވލިބޭ  ފަރާތަށާއި  ދަޢ ވާކ ރާ 

 އަމ ރ  ކޯޓ ން ރައްދ ކ ރާނީ ައތ ން އަތަށެވެ. 

ކޯޓ ން  )ށ(   އަމ ރ   ޙާޟިރ ވ މ ެގ  ކޯޓަށް  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ 

ލިޔެކިޔ ން   އަމ ރާއި  ކޯޓ   އެރައްދ ކ ރާނީ،   ފަރާތ ންރައްދ ކ ރ މަށް 

 ދީފައިވާ އެޑްރެހަށެެވ.  ކޯޓަށް

ފަރާ )ނ(   ކޯޓ ން   ތަށްދަޢ ވާލިބޭ  އަމ ރ   ޙާޟިރ ވ މ ެގ  ކޯޓަށް 

ރައްދ ކ ރާނީ ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ެގ އެޑްރެސް ކަމަށް ބ ނެ ދަޢ ވާކ ރާ  

 ފަރާތ ން ދީފައިވާ އެޑްރެހަށެެވ. 

ފަރާތ ން   )ރ(   ދަޢ ދަޢ ވާކ ރާ  އެޑްރެހަށް   ވާދީފައިާވ  ފަރާތ ެގ  ލިބޭ 

ފަހަރ    ތިން  މަދ ވެެގން  ކޯޓ ން  ރައްދ ކ ރ މަށް  އަމ ރ  

މަސަްއކަތްކޮށްެގންވެސް   އެފަދައިން  އަދި  މަސައްކަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ރައްދ ނ ކ ރެވިއްޖެނަމަ،  އަމ ރ   އެޑްރެހަށް  އެ 

ސާފ ކ ރ މަ ކޮބައިކަން   ދ ވަހ ެގ    7ށްފަހ   އެޑްރެހަކީ  )ހަތެއް( 

ކޯޓ ން  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާކ ރާ  އެންގ މަށް  ކޯޓަށް  އެކަން  ތެރޭަގއި 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 
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) )ބ(   މާއްދާެގ  ދަޢ ވާކ ރާ  ރމި  ޮގތަށް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި   )

ސާފ ކ ރ މަށް  އެޑްރެސް  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަރާތ ން، 

އެޑްރެސް    އެފަރާތ ގެ   ެވސް ށްެގންމަސައްކަތްކޮ

އަދި  އަންަގންވާނެެއެވ.  ކޯޓަށް  އެކަން  ސާފ ކ ރެވިފައިނ ވާނަމަ 

އެޮގތަށް ދަޢ ާވކ ރާ ފަރާތ ން އެންގ މ ން ކޯޓ ން ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ެގ 

 ދާއިމީ އެޑްރެހަށް އަމ ރ  ރަްއދ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރަންާވނެއެވެ. 

ެއޑްރެހަ )ޅ(   ދާއިމީ  ފަރާތ ެގ  އަމ ރ   ދަޢ ވާލިބޭ  ށްވެސް 

އެޑްރެހ ަގިއ   ދާއިމީ  ފަރާތ ެގ  ދަޢ ވާލިބޭ  ރައްދ ނ ކ ރެިވއްޖެނަމަ، 

 އަމ ރ ެގ ރަތް ނޯޓިހެއް ހަރ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

) )ކ(    މާއްދާެގ  ނޯޓިސް ޅމި  ރަތް  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި   )

ކަނޑައަ ފަރާތ ން  ދަޢ ވާލިބޭ  ފަިއާވ  ޅާހަރ ކ ރ މަށްފަހ ގައިވެސް، 

ކޯޓަށް  ަވގ ތަކަށް  ވަކި  ހާޟިރ ނ ވެއްޖެނަމަ،  ކޯޓަށް  ތާރީޚަށް 

ޢާންމ ކޮށް  އަންަގއި  ފަރާތަށް  ދަޢ ވާލިބޭ  ޙާޟިރ ވ މަށް 

 ކ ރަންވާނެެއވެ. އިޢ ލާން

)  )އ(    މާއްދާެގ  ޢާންމ ކޮށް ކމި  ޮގތަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި   )

ކ ރ މ ންވެސް ދަޢ ވާލިބޭ ފަރާތ ން ކޯޓަށް ޙާޟިރ ނ ވިނަމަ،  އިޢ ލާން

ޣައިރ    ފަރާތ ެގ  މައްސަލަ ޙާދަޢ ވާލިބޭ  ޟިރ ަގއި 

 ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ކޯޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

ހިމެނޭ   )ހ(  .410 ރައްދ ކ ރ ން   ފޯމ    ދަޢ ވާ  މައްސަލަިއަގއި  ފިޔަަވއި،  ފަރާތް  ޚަޞްމ ންނަށް  ދަޢ ވާކ ރާ 

 ދަޢ ވާ ފޯމ  ރައްދ ކ ރާނީ ކޯޓ ންނެވެ.

 އަމ ރ    ޙާޟިރ ވ މ ެގ  ކޯޓަށް  ރައްދ ކ ރާނީ،  ފޯމ   ދަޢ ވާ )ށ(  

  މި   ކަމ ގައި  އިޖ ރާއަތ   ޢަމަލ ކ ރާނެ  ކޯޓ ން  ރައްދ ކ ރ މ ަގއި

 އިޖ ރާއަތާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާްއދާގައި  ވަނަ  409  ޤާނޫނ ެގ
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 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  އެްއޮގތްވާ

 

  އެހެން   ފިޔަވައި   ފޯމ    ދަޢ ވާ 
 ރައްދ ކ ރ ން   ލިޔ ންތައް 

ލިޔ މެްއ   )ހ(  .411 ތަްއޔާރ ކ ރާ  ކޯޓ ން  ފިޔަަވއި،  ޙާލަތްތަކ ަގއި  އަންނަނިވި 

 ރައްދ ކ ރާނީ ކޯޓ ންނެވެ. 

އެހެން   (1)    ކަމަށް  ޚަޞްމަކ   ރައްދ ކ ރާނީ  ލިޔ ން  އެ 

 ؛ބަޔާންކޮށްފަިއވ ން ޤާނޫނެއްަގއި 

ރައްދ ކ ރާ   (2)    ލިޔ ެމއް  އެ  ކޯޓ ން  ފަރާތ ން  ޚަޞްމެްއެގ  އެ 

ރައްދ ކ ރަން   ލިޔ ން  އެ  އަމިއްލައަށް  އޭނާ  ޚަޞްމަކ ، 

 ނ ވަތަ ؛ ބޭނ ންކަމަށް ބ ނެ ކޯޓަށް އެންގ ން

 ކޯޓ ން އެހެން ޮގތަކަށް އަމ ރ ކ ރ ން.  (3)   

ކަމަށްވާނަމަ، އެ ލިޔ ން ރަްއދ ކ ރާނެ ލިޔ މެއް ރައްދ ކ ރަނީ ކޯޓ ން   )ށ(  

 ޮގތް ނިންމާނީ ކޯޓ ންނެވެ. 

މެދ ވެރިކޮށް   )ނ(   ކޯޓ   ލިޔ މެއް  ތައްޔާރ ކޮށްފަިއާވ  ޚަޞްމަކ  

ކޮންމެ   ހިމެނޭ  މައްސަލައިަގއި  ކޯޓަށާިއ،  ރައްދ ކ ރާނަމަ، 

 ޚަޞްމަކަށް އެ ލިޔ މ ެގ ކޮޕީެއއް އެ ޚަޞްމަކ  ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެފަދައިން  )ރ(   އަމ ރަކ ން  ކޯޓ   ނ ވަތަ  ޤާނޫނަކ ން  އެހެން 

ލިޔ ންތަްއ   އެހެން  ފިޔަަވއި،  ފޯމ   ދަޢ ާވ  ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާނަމަ، 

 ރައްދ ކ ރަންވާނީ އަތ ން އަތަށެވެ. 

 

ޚަޞްމަކަށް ލިޔެކިޔ ން ރައްދ ކ ރާ އެޑްރެސް ބަދަލ ވެއްޖެނަމަ، އެ ބަދަލެއް،    .412 ބަދަލ ވ ން   އެޑްރެސް 

ލިޔ މ ން ވީ   ޚަޞްމ ންނަށް  އެހެން  ކޯޓަށާއި  ައވަހަކަށް  އެންމެ 

 އަންަގންވާނެެއވެ. 
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  ރައްކާތެރިކަން   ކ ޑަކ ދިންނާއި 
  މީހ ންނަށް   ލިބިދީފައިވާ 
 ރައްދ ކ ރ ން 

މީހަކަށް  )ހ(  .413 ލިބިދީފައިވާ  ރަްއކާތެރިކަން  ނ ވަތަ  ކ ޑަކ އްޖަކަށް 

ލިޔ މެއް   ެއ  ރައްދ ކ ރަންޖެހޭ  ނ ވަތަ  ކ އްޖެްއެގ  އެ  ރައްދ ކ ރާނީ 

މައްސަލައިަގިއ   ފަރާތ ން  މީހެއްެގ  ލިބިދީފައިާވ  ރައްކާތެރިކަން 

 ތަމްސީލ ކ ރާ ފަރާތަކަށެވެ. 

ނ ވަތަ  )ށ(   މީހަކަށް  ލިބިދީފައިވާ  ރައްކާތެރިކަން  ނ ވަތަ  ކ ޑަކ އްޖަކަށް 

މަޞްލަޙަތ    ކަނޑަައޅާފަިއާވ  އެފަރާތްތަކ ެގ  ޙިމާޔަތްކޮށްދިނ މަށް 

  ، ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ލިޔެކިޔ ން ރައްދ ކ ރ މަށް ހ އްދަދީ

 ކޯޓަށް އަމ ރެއް ނެރެވިދާނެެއވެ. 

އަނެއް ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިނ މަކާ ނ ލައި، މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއ   )ނ(  

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. ބަޔާންކ ރާ އަމ ރަކަށް އެދި 

 

  އެހެން   ނ ވަތަ   ގޮތަކަށް   އެހެން 
 ރައްދ ކ ރ ން   ތަނަކަށް 

ދަޢ ވާ ފޯމ  ނޫން އެހެން ލިޔެކިޔ ން ރައްދ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ަގިއ   )ހ(  .414

ތަނަކަށް  ވަކި  ނ ވަތަ  ކަނޑައަޅާފަިއވީނަމަވެސް،  ޮގތްތަކެއް  ވަކި 

ސަބަބ ތަކެްއ  ފޮނ ވަންޖެހޭ   ެއކަށީެގންވާ  ޙާލަތެއްގައިނަމަވެސް، 

ޤަ ކޯޓަށް  އެހެން ހ ރިކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ކޯޓ ން  ބޫލ ކ ރެވޭނަމަ، 

އަމ ރަކަށް  ފޮނ ވ މ ެގ  ލިޔެކިޔ ން  ތަނަކަށް  އެހެން  ނ ވަތަ  ޮގތަކަށް 

 އެދެވިދާނެެއވެ. 

ން މި މާއްދާެގ ދަށ ން އަމ ރެއް ނެރ މ ގައި، ދަޢ ވާ ފޯމ  ނޫން އެހެ )ށ(  

އެހެން  ނޫން  ޮގތް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި  ލިޔެކިޔ ން 

ލިޔެކިޔ ން   އެ  ފޮނ ވަިއެގން  ތަނަކަށް  އެހެން  ނ ވަތަ  ޮގތަކަށް 

ރައްދ ވާންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ރަްއދ ކ ރ މަށް އެހާތަނަށް ޢަމަލ ކޮށްފައިާވ  

ޮގތަށް   ކަނޑައަޅާފައިާވ  ރައްދ ކ ރަން  ލިޔެކިޔ ން  އެ  ޮގތަކީ 

 ން ކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. ރައްދ ކ ރ 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އަމ ރެއް ނެރެދިނ މަށް   )ނ(  
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ކަންކަން  އެދޭ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  އެ  ހ ށަހެޅ މާއެކ ،  އެ  އެދި 

ހިމެނޭ   މައްސަލައިަގިއ  ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ.  ހެކި  ސާބިތ ކޮށްދެވޭނެ 

ނޯޓިހެއް   ފަރާތަކަށް  ހެކި އެހެން  ނ ލައިވެސް  ދިނ މަކާ 

 ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ ދަށ ން ނެރޭ އަމ ރ ަގިއ، ލިޔެކިޔ ން ފޮނ ވަންީވ ޮގތާިއ،   )ރ(  

ލިޔެކިޔ ން   އަދި  ޮއންނަންވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި  ތަނެއް 

 ރައްދ ވިކަމަށް ބަލާނެ ތާރީޚ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 

ލިޔ މެްއ    .415 ގޮތްތައް   ރައްދ ކ ރެވޭ  ޮގތަކަށްެވސް  ކޮންމެ  ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި 

 ރައްދ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

 ؛އަތ ން އަތަށް ދިނ ން )ހ(  

 ؛ރިއަރެގ ޚިދ މަތްޕޯސްޓް ނ ވަތަ ކޮ )ށ(  

އީ )ނ(   ނ ވަތަ  މ  -ފެކްސް  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ  ލާތ ކ ރ މަށް އާޞަމެއިލް 

 ނ ވަތަ ؛ ބޭނ ންކ ރާ އެހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ކޯޓ ން ހ އްދަކ ރާ ކޮންމެ   414މި ޤާނޫނ ެގ   )ރ(  

 ޮގތެއް. 

 

 ދޫކ ރ ން   ރެކޯޑ    ބެލެހެއްޓ މާއި   ރެކޯޑ    -ބައި   ތިންވަނަ 
 

ބެލ މ ެގ   )ހ(  .416 ރަޖިސްޓަރީ   ގެ ތަކ  ދަޢ ވާ  މައްސަލަ  ކޯޓަކ ން  މަދަނީ  ލިބިެގންާވ  އިޚްތިޞާޞް 

ރަޖިސްޓަރީއެއް  ދަޢ ވާތަކ ެގ  ކޯޓެއްަގިއ،    ،ބަލަހައްޓާ  ެއ 

 ޢާންމ ންނަށް ބެލޭނެޮގތަށް ޤާއިމ ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ދަށ ން   )ށ(   ޤާނޫނެއްެގ  އެހެން  ނ ވަތަ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ެގ ރަޖިސްޓަރީަގިއ  ތަކ ސިއްރ ކ ރަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ފިޔަވަިއ، ދަޢ ވާ



 

 

 

 

 

 

 333 

ކަނޑައަ ދަޢ ވާެއއް،  ކޮންމެ  ފީއެްއ  ޅާފެންނަންއޮތް  ފައިވާ 

ކޯޓ ން  އިންތިޒާމ   ބެލޭނެ  ަގޑީަގިއ  ރަސްމީ  ދެއްކ މަށްފަހ  

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެެއވެ. 

 

  ލިޔ ންތައް   ޚަޞްމ ންނަށް   އާ 
 ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

އެހެން   )ހ(  .417 ތެރެއަށް  މައްސަލައެްއެގ  ފަރާތަކ ން ހިނަގމ ންދާ 

އޭެގ   ޚަޞްމ ންނަށް  ހިމެނޭ  ަމއްސަލައިަގއި  ތަދައްޚ ލ ވެއްޖެނަމަ، 

ހ ރި   ލިޔ މ ން  ބަޔާންތަކާިއ،  މަްއސަލައިެގ  ރައްދ ކޮށްފަިއވާ  ކ ރިން 

ހިމަނާފައިާވ   ޮގތ ަގއި  ޖަދ ވަލ ތަކ ެގ  ތަކެއްޗާއެކ   އެ  ހެއްކާިއ، 

ނެރެފަ އެހާތަނަށް  މަްއސަލައިަގއި  ލިޔ މަކާިއ،  އިާވ  އެންމެހައި 

ތަދައްޚ ލ ވި ފަރާތަށް އެްއވެސް އަަގކާ  ، އެންމެހައި އަމ ރެްއެގ ކޮޕީ

 ނ ލައި ދިނ މަށް އެދ މ ެގ ޙަްއޤ  އެފަރާތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ލިބިދިނ މަށް އެދޭ ލިޔ ންތައް ވާންވާނީ   )ށ(  

ޚަޞްމ ންނާ ދެމެދ  އޮތް ތަދައްޚ ލ ވި ފަރާތާއި މައްސަލައިެގ އެހެން  

ލިޔ ންތައް  މިފަދައިން  ލިޔ ންތަކަށެވެ.  ގ ޅ ންހ ރި  މައްސަލައާ 

އެދޭތާ ލިޔ މ ން  ަގޑިއިރ ެގ    48  ،ލިބިދިނ މަށް  އަށެއް(  )ސާޅީސް 

 ތެރޭަގއި އެ ލިޔ ންތައް ކޯޓ ން އެފަރާތަށް ފޯރ ކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 

 

  ޚަޞްމަކަށް   ރެކޯޑ ތަކ ން   ކޯޓ  
 ފޯރ ކޮށްދިނ ން   ލިޔ ންތައް 

ޮގތަކަށް އަމ ރ  ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ ، މައްސަލައެްއެގ   )ހ(  .418 ކޯޓ ން އެހެން 

ކޯޓ    ކޮޕީ ޚަޞްމަކަށް  ލިޔ ންތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ރެކޯޑ ތަކ ން 

 ފޯރ ކޮށްދެވިދާނެެއވެ. 

ދަޢ ވާ   (1)    ދިފާޢ  ނ ވަތަ ރައްދ   ދަޢ ވާެގ  ފޯމ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ 

މައްސަލައިެގ   ކޮޕީއާިއ،  ދަޢ ާވއެްއެގ  އިތ ރ   ނ ވަތަ 

ލިޔ ންތަްއ   ހ ށަހެޅި  ލިޔ ަމކާއެކ   އެއިން  ބަޔާންތަކާިއ، 

ޤަޞްދ ކޮށްފައިާވ   ހ ށަހެޅ މަށް  ފޯމާެއކ   ދަޢ ވާ  ނ ވަތަ 
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 ؛އެފަދަ ލިޔ ންތައް

ފޯމާ    (2)    ލިޔ މާއިދަޢ ވާ  ައންާގ  ލިޔ މާއެކ  ، ޙަވާލ ވިކަން  އެ 

ހ ށަހެޅ މަށް  ލިޔ މާއެކ   އެ  ނ ވަތަ  ލިޔ ންތައް  ހ ށަހެޅ ނ  

 ؛ޤަޞްދ ކޮށްފައިވާ އެފަދަ ލިޔ ންތައް

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   (5) ެގ  އަކ ރ މި    (3)    ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ 

ހ ށަހެޅ މެއްެގ   ނ ވަތަ  އަމ ރ   ނެރޭ  ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މަކާ 

އެނޫން   ފިޔަވަިއ،  ލިޔ ން  ރައްދ ކ ރިކަމ ެގ  ނޯޓިސް 

 ؛ލިޔ މެއް ރައްދ ކ ރިކަމ ެގ ލިޔ ން

 ؛ރައްދ ނ ކ ރެވޭ ކަމ ެގ ނޯޓިސް  (4)   

ކަންކަން    (5)    އަންަގންޖެހޭ  ހ ށަހަޅާ ކޯޓަށް  އެންގ މަށް 

އޭެގ ތެރޭގައި، މައްސަލަެއްއަގިއ  ؛ ހ ށަހެޅ ންތަކ ެގ ނޯޓިސް

ޚަޞްމަކ    ވަކީލަކ ،  ޤާނޫނީ  ތަމްސީލ ކ ރާ  ޚަޞްމަކ  

ހ ށަހަޅާ  ޮގތ ން  އެންގ މ ެގ  ހ އްޓާލިކަން  ތަމްސީލ ކ ރ ން 

ހިމެނޭ  މައްސަލައެްއަގއި  ނ ވަތަ  ނޯޓިސް  ހ ށަހެޅ މ ެގ 

 ފަރާތަކީ ކާކ ކަން ހާމަވެދާނެ ޚަޞްމެއް ނ ވަތަ ހެކިބަސްދޭ

ހ ށަހަޅާ  އެދި  ޢާންމ ނ ކ ރ މަށް  މަޢ ލޫމާތެއް  ފަދަ 

 ހ ށަހެޅ މެއްެގ ނޯޓިހެއް ނ ހިމެނެއެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ 5ެގ )އަކ ރ މި    (6)   

ގ ޅިެގން   ހ ށަހެޅ މަކާ  އެހެން  ފިޔަވަިއ،  ހ ށަހެޅ މެއް 

 ؛ހ ށަހަޅާފައިވާ ހެކިލިޔ މ ން 

ނ ވަތަ    (7)    ޙ ކ ެމއް  ކޮށްފައިވާ  ހ ޅ ވާލެވިެގން  ޢާންމ ކޮށް 

 ؛އަމ ރެއް

 ؛ޝަރީޢަތް ނިމ ނ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   (8)   

 ؛ޚަރަދ ެގ ބަޔާން  (9)   
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 ؛ހެކި ހާމަކ ރ މ ެގ ލިސްޓ   (10)   

 ؛ކޯޓަށް ފައިސާ ދެްއކިކަމ ެގ ނޯޓިސް  (11)   

 ؛ެގނައ މ ެގ ނޯޓިސްދަޢ ވާ އަނބ ރާ   (12)   

 ނ ވަތަ ؛ ބަދަލ ވީކަމ ެގ ނޯޓިސް   (13)   

ފަރާތ ެގ   (14)    ރައްދ ާވ  ިއސްތިއ ނާފ   ނ ވަތަ  އިސްތިއ ނާފ ކ ރާ 

 އިސްތިއ ނާފ  ނޯޓިސް. 

ހ ށަހަޅާފައިާވ   )ށ(   ޚަޞްމަކ   މައްސަލައެްއެގ  ދީފިނަމަ،  ހ އްދަ  ކޯޓ ން 

ަގއި    މި )ހ(  އިތ ރ ން މާއްދާެގ  ލިޔ ންތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ފަރާތަކާ  އެހެން  ނ ވަތަ  ޚަޞްމަކާ  ކޯޓާިއ  ނ ވަތަ  ލިޔ މެއް  އެހެން 

ކޮޕީ، މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމަކަށް  މ ޢާމަލާތެއްެގ  ދެމެދ  ކ ރެވިފައިވާ 

 ކޯޓ  ރެކޯޑ ތަކ ން ފޯރ ކޮށްދެިވދާނެއެވެ. 

 

  ނޫން   ޚަޞްމެއް   ރެކޯޑ ތަކ ން   ކޯޓ  
  ތައް ލިޔ ން   ފަރާތަކަށް 

 ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

ނ ާވ   )ހ(  .419 ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލަެއއްެގ  ޮގތ ން،  އ ސޫލެއްެގ  ޢާންމ  

ފަރާތަކަށް ކޯޓ  ރެކޯޑ ތަކ ން އަންނަނިވި ލިޔ ންތަކ ެގ ކޮޕީ ހޯދ މަށް  

 އެދި ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ދަޢ ވާ   (1)    ދިފާޢ  ނ ވަތަ ރައްދ   ދަޢ ވާެގ  ފޯމ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ 

 ؛ދަޢ ވާނ ވަތަ އިތ ރ  

ޝަރީޢަތ ެގ   (2)    ބޭއްވޭ  ހ ޅ ވާލެިވެގން  ޢާންމ ކޮށް 

 އަޑ އެހ މެއްަގއި ކޮށްފަިއވާ ޙ ކ މެއް ނ ވަތަ އަމ ރެްއ. 

ހ ށަހަޅާފައިާވ   )ށ(   ޚަޞްމަކ   މައްސަލައެްއެގ  ދީފިނަމަ،  ހ އްދަ  ކޯޓ ން 

ނ ވަތަ  ޚަޞްމަކާ  ކޯޓާއި  ނ ވަތަ  ލިޔ މެއް  އެހެން  މިނޫންވެސް 

ކޮޕީ، އެހެން   މ ޢާމަލާތެއްެގ  ކ ރެވިފަިއވާ  ދެމެދ   ފަރާތަކާ 

ރެކޯޑ ތަކ ން  ކޯޓ   ފަރާތަކަށް  ނ ވާ  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލަިއެގ 

 ހޯދ މަށް އެދި ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ނ ވަތަ  )ނ(   ފޯމ   ދަޢ ވާ  މައްސަލަިއެގ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އިތ ރ    ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  ރަްއދ   ނ ވަތަ  ދިފާޢ   ދަޢ ވާާއއި،  ދަޢ ވާެގ 

ކޮޕީ އަމ ރ ެގ  ނ ވަތަ  ނ ާވ   ،ޙ ކ މ ެގ  ޚަޞްމަކަށް  މައްސަލަިއެގ 

 ފަރާތަކަށް ހޯދޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 

ދަޢ ވާ   (1)    އެފަރާތ ން  ފަރާތަކަށްނަމަ،  އެންމެ  ލިބެނީ  ދަޢ ވާ 

ދިފާޢ   ދަޢ ާވެގ  ނ ވަތަ  ލިޔ ން  އަންާގ  ޙަވާލ ވިކަން  ފޯމާ 

 ؛ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ

ފަރާތްތަކަށް   (2)    ިގނަ  ފަރާތަށްވ ރެ  އެއް  ލިބެނީ  ދަޢ ވާ 

 ކަމަށްވާނަމަ:

    i.    ްޙަވާލ ވިކަނ ފޯމާ  ދަޢ ވާ  ފަރާތަކ ން  އެ އެންމެހައި 

ދިފާޢ    ދަޢ ވާެގ  ނ ވަތަ  ލިޔ ން  އަންާގ 

 ނ ވަތަ ؛ ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ

    ii.    ްެއއ ދަޢ ވާލިބޭ  ފޯމާ މަދ ވެެގން  ދަޢ ވާ  ފަރާތ ން 

ޙަވާލ ިވކަން އަންާގ ލިޔ ން ނ ވަތަ ދަޢ ވާެގ ދިފާޢ  

ހ އްދަ  އެކަމަށް  ކޯޓ ން  އަދި  ހ ށަހަޅާފައިވާނަމަ 

 ދީފައިވާނަމަ. 

 ނ ވަތަ  ؛މައްސަލަިއެގ ައޑ އެހ މެއް ތާަވލ ކޮށްފައިވާނަމަ  (3)   

 މައްސަލަިއަގއި ޙ ކ ެމއް ކޮށްފައިވާނަމަ.   (4)   

މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމަކ  ނ ވަތަ ދަޢ ވާ ފޯމ  ނ ވަތަ ދަޢ ވާެގ ދިފާޢ    )ރ(  

ޙަވާލާދީފައިާވ   ދަޢ ވާއެްއަގއި  އިތ ރ   ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  ރައްދ   ނ ވަތަ 

ކޯޓަށް   މީހަކ  ޮގތަކަށް  ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  އެދެފިނަމަ 

 އަމ ރ ކ ރެވިދާނެއެވެ. 

މައްސަލަިއެގ    (1)    މާއްދާެގ އެ  ިމ  މީހަކަށް  ނ ވާ  ޚަޞްމަކަށް 

 ؛)ހ( ެގ ދަށ ން ލިޔ ންތައް ފޯރ ކޮށްދީެގން ނ ވާނެކަމަށް
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ވަކި މީހަކަށް ނ ވަތަ ވަކި ިގންތިއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކަށް   (2)   

ދަޢ ވާ  ދިފާޢ  ނ ވަތަ ރައްދ   ދަޢ ވާެގ  ފޯމ  ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ 

ކޮޕީ   ދަޢ ވާެއްއެގ  އިތ ރ   ލިބޭނީ އެފަރާތަކަށް  ނ ވަތަ 

ބަދަލ   ބަޔާންތަކަށް  އެ  ޮގތަކަށް  އަންާގ  ކޯޓ ން  ހަމައެކަނި 

 ނ ަވތަ؛ ެގންނަ ޙާލަތ ަގއި ކަމަށް

 ކޯޓަށް ފެންނަ އެނޫން އެހެން ޮގތަކަށް.   (3)   

މި މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށ ން އަމ ރަކަށް އެދޭނަމަ، ކޯޓަށް ލިޔ މ ން  )ބ(  

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 

  ލިޔ ންތައް   ރެކޯޑ ތަކ ން   ކޯޓ  
 ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

  ލިޔ މެއް   ދަށ ން  މާއްދާެގ  ވަނަ  419  އަދި  418  ޤާނޫނ ެގ  މި )ހ(  .420

 ކޯޓަށް   ފީއެއް   ކަނޑައަޅާފަިއވާ  އެކަމަށް  މީހަކ ،  ކޮންމެ   އެދޭ  ހޯދަން

 ކަެމއްނަމަ،   ބޭނ ންވާ  ހ އްދަ  ކޯޓ ެގ  އެކަމަކީ   އަދި.  ދައްކަންވާނެއެވެ 

 އެދި  ހ އްދަައށް  އެ  އެންގ މ ން،  ކޯޓ ން  އެފަރާތަށް  އެކަން

 . އެވެހ ށަހެޅިދާނެ

 އެދި   އަމ ރަކަށް  ދަށ ން  ެގ(  ރ)  މާްއދާެގ  ވަނަ  419  ޤާނޫނ ެގ  މި )ށ(  

 މާއްދާ  ވަނަ  418  ޤާނޫނ ެގ  މި  ގ ޅިެގން،  ހ ށަހެޅ މަކާ  ހ ށަހަޅާ

  ލިޔ މެްއގެ   ނ ލައި،  ކާހަނޯޓި  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ  419  ނ ވަތަ

  އެހެންނަމަވެސް، .  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ  ެއދި  ހ އްދަައކަށް  ހޯދ މ ެގ  ކޮޕީ

 ށްފަރާތަކަ  ކޮންމެ  އަސަރ ކ ރާނެ  ސަބަބ ން   ންމ މ ެގނި  ކޯޓ ގެ 

 . އެންިގދާނެއެވެ ކޯޓަށް ދިނ މަށް ނޯޓިސް

  ކަނޑަައޅާފަިއވާ   ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން )ނ(  

 އަދި   418،  417  ޤާނޫނ ެގ  މި  ގ ޅިެގން  މައްސަލައަކާ  އެްއވެސް

 . ނ ހިނާގނެއެވެ މާއްދާއެއް ވަނަ 419
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 ބާބ    ފަންސަތިރީސްވަނަ 
 ތަންފީޛ ކ ރ ން   ބާރ ތައް   ބައެއް   ކޯޓ ގެ 

 

  ނަހަމަގޮތ ގައި   ނިޒާމ    ޝަރީޢަތ ގެ 
  ޙާލަތ ގައި   ބޭނ ންކ ރާ 

  ލިބިދޭ   ކޯޓަށް   ފިޔަވަޅ އެޅ މަށް 
 ބާރ  

ނިޒާމ   )ހ(  .421 ޝަރީޢަތ ެގ  ގ ޅިެގން  މައްސަލައަކާ  ބަލަމ ންދާ  ކޯޓަކ ން 

ޢަމަލ    އެ  ހިނގައިފިނަމަ،  ޢަމަލެއް  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ނަހަމަޮގތ ަގއި 

އަމިއްލަ    30ހިނާގތާ   ކޯޓ ެގ  ތެރޭަގިއ  ދ ވަހ ެގ  )ތިރީސް( 

ފިޔަވަޅ    ދެކޮޅަށް  ފަރާތާ  ހިންިގ  ޢަމަލ   އެ  އިސްނެގ މ ަގއި 

 އެޅިދާނެެއވެ. 

ޢަމަލ ެގ  )ށ(   ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ނަހަމަޮގތ ަގއި  ނިޒާމ   ޝަރީޢަތ ެގ 

ސަބަބެއް ނ ވަތަ ބޭނ މެއް ނެތި ކ ރާ ޢަމަލ ތައް ނ ވަތަ   ،ތެރޭަގއި 

މީހ ންނަށް   އެހެން  ނ ވަތަ  ޢަމަލ ތައް  ބޭކާރ ކ ރ މ ެގ  ވަގ ތ  

ހައްދެްއ   ވަކި  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ޢަމަލ ތައް  ހިންާގ  އ ނދަޫގވާޮގތަށް 

ފަރާތަކަށް  އެހެން  ނެތި  ސަބަބެއް  އެކަށީެގންވާ  ނ ވަތަ  ނެތި 

ޮގތަކަ އިންޞާފަށް ެގއްލ ންވާނެފަދަ  ބޭނ ންކ ރ މާއި،  އިޖ ރާއަތ   ށް 

މަޝްވަރާކ ރ މ ަގިއ   ޢާންމ   މަސައްކަތްކ ރ މާއި،  ހ ރަސްއެޅ މަށް 

މިނިވަންކަން   ފާޅ ކ ރ މ ެގ  ޚިޔާލ   ލިބިެގންާވ  ފަރާތަކަށް  އެހެން 

ނިޒާމ   ޝަރީޢަތ ެގ  ޢަމަލ ތަކަކީެވސް  ފަދަ  ހަނިކ ރ ން 

 ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.  ނަހަމަޮގތ ގައި ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޢަމަލ ތައް

ނިޒާމ   )ނ(   ޝަރީޢަތ ެގ  ހ ށަހެޅ މަކީ  ހ ށަހަޅާފައިާވ  ޚަޞްމަކ   އެއް 

ބެލިދާނެކަމަށް  ޮގތ ަގއި  ޢަމަލެއްެގ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ނަހަމަޮގތ ަގއި 

ިމންވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  ކޯޓ ަގއި  ޚަޞްމަކ   އަނެއް 

ނ ވަ ނެތި  ހައްދެއް  ހ ށަހެޅ މަކީ  އެ  ތަ ބަޔާންކޮށްދީފިނަމަ، 

އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ނެތި ހ ށަހަޅާފައިވާ ހ ށަހެޅ މެއް ނޫންކަމާއި،  

އެފަދަ ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހަޅަން ޤާނޫނ ން ތަންދޭކަން ސާބިތ ކ ރ މ ެގ  
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އެފަދަ  ފަރާތ ންނެވެ.  ހ ށަހެޅި  ހ ށަހެޅ ން  އ ފ ލަންޖެހޭނީ  ޒިންމާ 

ލި ހ ށަހެޅ މަށްފަހ ،  އަނަގބަހ ން  ދިފާޢެއް  ބިފައިާވ  ހ ށަހެޅ މަކާއި 

 ހެއްކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކޯޓ ން ޮގތެއް ނިންމަންވާނެއެެވ. 

ނަހަމޮަގތ ަގިއ   )ރ(   ނިޒާމ   ޝަރީޢަތ ެގ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި  ހ ށަހެޅ މެއް 

ބޭނ ންކޮށްފައިވާކަމަށް ކޯޓަށް ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ހ ށަހެޅ މެްއ 

 ލިބިެގންވެެއވެ. ބާޠިލ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ކޯޓަށް 

ކޯޓަށް  )ބ(   ބޭނ ންކޮށްފަިއވާކަމަށް  ނަހަމަޮގތ ަގއި  ނިޒާމ   ޝަރީޢަތ ެގ 

ފިޔަވަޅެްއ   ތެރެއިން  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ފެނިއްޖެނަމަ، 

 އެޅިދާނެެއވެ. 

ފިޔަވަޅ ތައް   (1)    އަޅަންޖެހޭ  އިތ ރަށް  ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މާ 

 ؛ޝަރ ޠ ތަކެއް ކަނޑައެޅ ން އެޅ މ ަގއި ަވކި 

ކަންކަން   (2)    ޝަރީޢަތ ެގ  ފަރާތ ން  ޚަޞްމ ެގ  ކަމާގ ޅޭ 

 ؛ރަނަގޅަށް ެގންދާނެކަމ ެގ ޔަޤީންކަން ހޯދ ން

މަރ ޙަލާ    (3)    މަސްދ ވަހަށްވ ރެ   1ޝަރީޢަތ ެގ  )އެކެއް( 

 ؛އިތ ރ ނ ވާނެޮގތަށް މެދ ކަނޑާލ ން

ބަދަލ    (4)    ެގއްލ މ ެގ  އަނިޔާެގ  ލިބ ނ   ފަރާތަށް  އަނެއް 

މައްޗަށް  ޚަޞްމ ެގ  ހ ށަހެޅި  ހ ށަހެޅ ން  އެ  ދެއްކ މަށް 

މ ރ ކ ރ ން. ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ ެގ ތެރޭަގއި ޤާނޫނީ ވަކީލ ެގ  އަ

ޚަރަދ ތައް  އެހެން  ކ ރަންޖެހ ނ   އެފަރާތ ން  ފީއާއި، 

 ހިމެނިދާނެއެވެ.

ނިޒާމ    )ޅ(   ޒިންމާ ނަހަމަޮގތ ަގިއ  ޝަރީޢަތ ެގ  ޢަމަލ ެގ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ 

ނަަގންޖެހޭނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ކަމ ަގއިވާނަމަ، އެފަދަ ނިންމ މެއް 

ޝަޚްޞ ެގ   ޤާނޫނީ  އެ  ޑިރެކްޓަރ ންނާއި  ބައިވެރިވި  ނިންމ މ ަގއި 

ކޯޓ ން  ދެއްކ މަށް  ބަދަލ   އެކަމަށް  ފަރާތަކ ން  އެހެން 
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 ވެ. އަމ ރ ކ ރެވިދާނެއެ

ޒިންމާ  )ކ(    ޢަމަލ ެގ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  ނަހަމަޮގތ ަގިއ  ނިޒާމ   ޝަރީޢަތ ެގ 

ހ ރި  ޙަވާލ ެވެގން  ބެލެހެއްޓ މާ  މ ދަލެއް  ފަރާތަކީ  ނަަގންޖެހޭ 

އިޖ ރާއަތ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގިއ  މި  ކަމ ަގިއވީނަމަވެސް،  ފަރާތެއް 

 ހިނާގނެއެވެ. 

 

  ދަޢ ވާކ ރ ން   ނެތް   އަސާސެއް 
  ލިބިގެންވާ   ކޯޓަށް   ހ އްޓ ވ މަށް 

 ބާރ  

ހ ށަހެޅ ން  )ހ(  .422 ިގނަ  ހ ށަހެޅ މަށްވ ރެ  ދެ  ނެތް  އަސާސެއް  އެކަށީެގންވާ 

ދަޢ ވާކ ރ ން   ނެތް  އަސާސެއް  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،  ޚަޞްމަކ  

އެ  ކޯޓަށް  ދަށ ން  ބާރ ެގ  ލިބިދޭ  ކޯޓަށް  ޮގތ ން  ހ އްޓ ވ މ ެގ 

 ނެރެވިދާނެެއވެ. ޚަޞްމަކާ ދެކޮޅަށް އަމ ރެއް 

އަމ ރެްއ   )ށ(   ކޯޓ ން  ދެކޮޅަށް  ޚަޞްމަކާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޝަރ ޠެްއ   ތެރެއިން  ޝަރ ޠ ތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ކ ރާއިރ ، 

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

ފަނޑިޔާރ ެގ    (1)    ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހެޅި  ކ ރިން 

ނ ލައި   ހޯދ މަކާ  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ހ އްދަ  އެ  ކަމ ގައިވާނަމަ، 

ހ ށަހެޅ މެއް  އިތ ރ   ޝަރީޢަތ ަގއި  މެނ ވީ  ލިބިެގން  ހ އްދަ 

 ؛ހ ށަހެޅ ން މަނާކ ރ ން

ފަނޑިޔާރ ެގ    (2)    ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހެޅި  ކ ރިން 

ހ ށަހެޅ ން  އެ  ކަމ ަގއިވާނަމަ،  ހޯދައިެގން  ހ އްދަ 

 ނ ަވތަ ބާޠިލ ކ ރ ން.އިޞްލާޙ ކ ރަން އެންގ ން 

ޚަޞްމަކ   )ނ(   ކޮށްފަިއވާ  އަމ ރެއް  ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ކ ރިން   މި 

ހޯދ މަކާ  ހ އްދަ  ފަނޑިޔާރ ެގ  ހ ށަހަޅާފައިވަނީ  ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހެޅި 

ކަމ ަގިއވާނަމަ،   ފަހ ން ޝަރީޢަތ ަގިއ  ނ ލައި  ނެރ ނ   އަމ ރ   އަދި 

ހ ށަހަޅައިފިނަމަ،   ހ ށަހެޅ މެއް  ނެރ މަކާ އިތ ރ   އަމ ރެއް  އިތ ރ  
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ޖަވާބ ދާރީވ މަށް  އެކަމަށް  ޚަޞްމަށް  އަނެްއ  އަދި  ނ ލައި، 

އެ ހ ށަހެޅ ން ަވގ ތ ން ފަނޑިޔާރަށް  ޞަތެއް ދިނ މަކާ ނ ލައި،  ފ ރ 

 ބާޠިލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ގ ޅިެގން  )ރ(   އަމ ރަކާ  ނެރޭ  ކޯޓ ން  ދަށ ން  މާއްދާެގ  ތަކ ރާރ ކޮށް   ،މި 

ހ ށަހެޅ މަށްޓަކަިއ   ހ ށަހެޅ މެއް  އިތ ރ   ނެތް  އަސާސެއް  އެްއވެސް 

ހ ށަހެޅ  އެފަދަ  އެދޭނަމަ،  ހ އްދައަށް  ހ ށަހެޅ މަށްޓަކަިއ  ކޯޓ ެގ  މެއް 

ހ ށަހެޅ ން  ހ ށަހަޅާ  އެދި  ހ އްދަައށް  ކޯޓ ެގ  އިތ ރަށް 

އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ   ޙާލަތ ަގއި،  އެ  އަދި  ބާޠިލ ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

އިސްތިއ ނާފ ކ ރ މ ެގ   ނިންމ ން  އެ  އެްއޮގތަށް  އިޖ ރާއަތާ  ޢާންމ  

 ޙައްޤ  އެ ޚަޞްމަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ނެރެފައިާވ  އެ   )ބ(   އަމ ރެއް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  ދެކޮޅަށް  ޚަޞްމަކާ 

ހ އްދައަށް   ކޯޓ ެގ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި  ޚަޞްމަކަށް 

އަނެްއ   ކޯޓ ން  ދިނ މާއެކ ،  ކޯޓަށް  ނޯޓިސް  އެކަމ ެގ  އެދެވޭނީ، 

އަންާގ   ކޯޓ ން  ެއޮގތ ން،  ފަހ ގައެެވ.  އެންގ މަށް  އެކަން  ޚަޞްމަށް 

ހ  ކޯޓ ެގ  މަްއސަލަިއެގ  އެންގ މ ަގއި  އްދައަށް އެދ ނ  ސަބަބ ތަކާއި، 

ޖަވާބ ދާރީވ މަށް   ެއކަމަށް  ބަޔާންކ ރ މާއެކ ،  )ހަތެއް(   7ޠަބީޢަތް 

 ދ ވަހ ެގ ފ ރ ޞަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 

މި  )ޅ(   އެދެންާވނީ  ހ އްދައަށް  ކޯޓ ެގ  ދަށ ން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 

އަނެއް ޚަޞްމ  ދިން  ށް  ހަމާއްދާެގ )ބ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓި

ޮގތެްއ   ކޯޓ ން  ހ ށަހެޅ މަކާމެދ   ެއފަދަ  ލިޔ މ ންނެވެ.  ޖަވާބާއެކ ، 

 ނިންމާނީ އަޑ އެހ މެއް ބޭްއވ ަމކާ ނ ލައެވެ. 

  (k)   ނެރ ނ އަމ ރ   އެ  ހިނާގނީ  ައމ ރެއް  ނެރޭ  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

އަމ ރ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ކޯޓ ން  އެކަންޏެވެ.  ގ ޅިެގން  ޝަރީޢަތާ 

ޝަރީޢަތ ެގ ނ ކ ރާ ނެރެނ   އަމ ރ   ެއ  އަމ ރ ،  ެއ  ހިނދަކ ،  ހާ 
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މ އްދަތަށް ދެމިއޮންނާނެއެވެ. ައދި އަމ ރ ަގއި މި މާއްދާެގ )ށ( އަދި 

ކޮން  ހ ށަހަޅަންީވ  އެދި  ހ އްދައަށް  ކޯޓ ެގ  ދަށ ން  ެގ  )ނ( 

 ފަނޑިޔާރެއް ނ ވަތަ ފަނޑިޔާރަކަށްކަން ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

  ގޮތ ގައި   ޚަޞްމ ންގެ   ދަޢ ވާގެ 
  ޙ ކ މާ   ފަރާތްތައް   ނ ހިމެނޭ 
  އެންގ މަށް   ޢަމަލ ކ ރަން   އެއްގޮތަށް 
 ބާރ    ލިބިގެންވާ   ކޯޓަށް 

ދަށ ަގިއާވ   )ހ(  .423 ޓްރަސްޓެްއެގ  ދަޢ ވާއަށާއި،  ބެހ މ ެގ  މ ދާ  ވާރ ތަ 

މ ދަލ ެގ ދަޢ ވާއަށާިއ، މ ދާ ވިއްކ މ ެގ ދަޢ ވާތަކ ަގއި، ޚަޞްމ ންެގ 

ސަބަބ ން ޮގތ ަގއި   ދަޢ ވާެގ  ނަމަވެސް  އެހެން  ނ ހިމެނޭ، 

މަްއސަލައިެގ   ނ ވަތަ  ދަޢ ވާ  ފަރާތަކަށް  ައސަރ ކ ރާނެ  އެފަރާތަކަށް 

އެއްޮގތަށް   ޙ ކ މަކާ  ނ ވަތަ  އަމ ރެއް  ނެރެފައިވާ  ތެރެއިން 

 ޢަމަލ ކ ރ މަށް ކޯޓަށް އެންިގދާނެއެވެ. 

ިއތ ރ ން މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށ ން ކޯޓ ން ކަނޑައަޅާ ޙާލަ )ށ(   ތ ެގ 

ދަޢ ވާެގ ޚަޞްމ ންެގ ޮގތ ަގއި ނ ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ޙ ކ މާ އެއްޮގތަށް  

ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.   ކޯޓަށް  ޚަޞްމަކަށް  އެ  އެދި  ޢަމަލ ކ ރ ވ މަށް 

ނ ހިމެނޭ   ޮގތ ަގިއ  ޚަޞްމ ންެގ  ދަޢ ވާެގ  ހ ށަހަޅާނީ  ކޯޓަށް 

ޔާންކ ރާ ފަރާތްތައް ޙ ކ މާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ ސަބަބ ތައް ބަ

 ކިތާބީ ހެއްކާ ެއކ ަގެއވެ. 

 :ކޯޓ ން އެހެންޮގތަކަށް އަމ ރ  ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ  )ނ(  

ފޯމާ    (1)    ދަޢ ވާ  ެގނެސްފަިއވާ  ބަދަލ ތައް  ެގންނަންޖެހޭ 

ޙަވާލ ިވކަން އަންާގ ލިޔ މާއެކ ، ދަޢ ވާ ނ ވަތަ މައްސަލަިއެގ  

ނ ވަތަ   އަމ ރެްއ  ނެރެފައިވާ  ނޯޓިސް  ތެރެއިން  ޙ ކ މެްއެގ 

 ކޯޓ ން ނެރެންވާނެެއވެ. 

ދަޢ ާވ    (2)    ޮގތެްއެގމަތިން  އަންާގ  ކޯޓ ން  ނޯޓިހާެއކ   ދަޢ ވާެގ 

ބަޔާންތަކާއި،   ހ ށަހެޅ ނ   ދަޢ ާވާއެއކ   ކޮޕީައކާިއ،  ފޯމ ެގ 

ތެދ ކަން  ބަޔާންތަކާއި  ފަރާތްތަކ ެގ  ހެކިބަސްދޭ 
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 ކަށަވަރ ކޮށްދީފައިވާ ލިޔ ންތަްއވެސް ހ ށަހަޅަންވާނެެއވެ. 

ނޯޓިހާއެކ  ޙ ކ މް ނ ވަތަ އަމ ރ ެގ  ދަޢ ވާ ނ ވަތަ އަމ ރ ެގ    (3)   

 ކޮޕީއެްއވެސް ހ ށަހަޅަންވާނެއެެވ.

ޙ ކ މެްއ   )ރ(   ނ ވަތަ  އަމ ރެއް  ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަކީ  ވަކި 

ެއއްފަދައިން   ޚަޞްމެކޭ  ދަޢ ވާެގ  ފަރާތެއްނަމަ  ރައްދ ވެފަިއވާ 

އެފަރާތ ންވެސް   އެްއޮގތަށް  ޢަމަލ ކ ރަންާވނެއެވެ.  ޙ ކ މަކާ 

)އަށާވީސް( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގިއ    28އެހެންނަމަވެސް، ނޯޓިސް ލިބޭތާ  

ބަދަލ ކ ރ މަށް  ނ ވަތަ  ބާޠިލ ކ ރ މަށް  އަމ ރ   ނ ވަތަ  ޙ ކ މް 

އަމ ރާ  ނ ވަތަ  ޙ ކ މް  އަދި  ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ.  ކޯޓަށް  އެފަރާތަށް 

 ވިދާނެެއވެ. ގ ޅިެގން ބޭްއވޭ ޝަރީޢަތެއްަގިއ އެފަރާތަށް ބައިވެރިވެ 

ކޯޓ ން  )ބ(   ބަލާނީ  ކަމަށް  ތާރީޚ   ނެރޭ  އަމ ރ   ދަށ ން  މާއްދާެގ  މި 

 އަމ ރ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ތާރީޚެެވ. 

 

 ބާބ    ސަތިރީސްވަނަ 
 މާއްދާތައް   ޢާންމ  

 

  ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ   ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .424 ގ ނ ން   މ އްދަތ  

 މ އްދަތ    ކ ރ މ ގައި  ކަމެއް  އެްއވެސް  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ،ހިނދަކ 

 . ޮގތ ެގމަތިންނެވެ  އަންނަނިވި ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ ގ ނަންޖެހިއްޖެނަމަ

ތެރޭަގިއ   (1)    ދ ަވސްތަކެއްެގ  ވަކި  ކަނޑައެޅ މ ަގއި،  މ އްދަތެއް 

މ އްދަތ   އެ  ބ ނެފައިވާނަމަ،  ކ ރ މަށް  ކަމެއް  ވަކި 

އެ   ދ ވަހެއް  ގ ނ މ ަގއި،  ނިމޭ  ދ ވަހާއި  ފެށޭ  މ އްދަތ  

 ނ ހިމެނޭނެއެވެ.

 ހަތް  އެ  ،ގ ނ މ ަގއި  މ އްދަތެއް  ކ ރ   ދ ވަހަށްވ ރެ  ހަތް  (2)   
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 ދ ވަހެއް  ބަންދ    ރަސްމީ  ތެރޭަގއި   މ އްދަތ ެގ  ދ ވަހ ެގ

  ގ ނ މ ަގއެއް   މ އްދަތ   އެ  ދ ވަހެއް  ބަންދ   އެ  ،ހިމެނޭނަމަ

 .ނ ހިމެނޭނެއެވެ

ކޯޓ   މި    (3)    ނ ވަތަ  ޙ ކ މެއްަގއި  ކޯޓ   ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ގައި، 

އެނޫންވެސް  ނެރެފައިވާ  ކޯޓަކ ން  ނ ވަތަ  އަމ ރެްއަގއި 

ކަނޑައަ ކ ރ މަށް  ކަމެްއ  ވަކި  ފައިާވ ޅާއެންގ މެްއަގއި 

ދ ވަހަކާ   ބަންދ   ރަސްމީ  ދިމާވަނީ  ދ ވަސް  ނިމޭ  މ އްދަތ  

މަސައްކަ ކޯޓ ެގ  އަވަހަށް  އެންމެ  ދެން  ތް ކަމ ަގިއވާނަމަ، 

ފެށޭ ރަސްމީ ދ ވަހެއްަގއި އެކަން ކ ރ މ ން، އެ މ އްދަތ ެގ  

 ތެރޭަގއި އެކަމެއް ކ ރެވ ނީ ކަމ ަގއި ބެލޭނެެއވެ. 

ޙ ކ މެއް ނ ވަތަ ކޯޓ  އަމ ރެްއ ނ ވަތަ ކޯޓަކ ން ނެރެފަިއވާ   (4)   

އެނޫންވެސް އެންގ މެްއަގއި މަހަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާނަމަ، އެ 

 މަހަކަށެވެ.ޙަވާލާދެނީ، މީލާދީ 

ކޯޓަކ ން ކ ރާ ޙ ކ މެްއަގއި ނ ވަތަ އަމ ރެއްަގއި ނ ވަތަ އެނޫންވެސް   )ށ(  

ކ ރ މަށް  ތެރޭަގއި  މ އްދަތެްއެގ  ވަކި  ކަެމއް  ވަކި  ނިންމ މެއްގައި، 

ބަޔާންކ ރާނަމަ، އެ މ އްދަތ  ހަމަވާ ތާރީޚ ، މީލާދީ ތާރީޚ ން ކޯޓ ެގ  

ބަޔާންކ ރަންާވނެއެވެ. އަދި ެއއީ އެ ތާރީޚ ެގ ވަކި  އެ ނިންމ މ ަގއި  

ެއ   ކަމ ަގިއވާނަމަ،  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭކަމެއް  ކ ރިން  ވަގ ތެްއެގ 

 ވަގ ތެްއވެސް ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ. 

ެއއްެވސް   )ނ(   ތާރީޚެއް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ކ ރ މަށް  ކަމެއް  ވަކި 

އެ   ބަޔާންކ ރާނަމަ،  ތާރީޚ  ލިޔ މެއްަގއި  ެއ  ލިޔ ެމއްަގއި 

 ބަޔާންކ ރަންވާނީ މީލާދީ ތާރީޚ ންނެވެ.
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  ، ހިނދަކ   ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނ ގައި  މި )ހ(  .425 ހެދ ން   ގަވާއިދ  

  ކަނޑައަޅަންޖެހޭ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި   ގ ޅޭޮގތ ން  ޝަރީޢަތްކ ރ މާ

  ަގާވއިދ ތައް   ހަދަންޖެހޭ  ކޯޓ ތަކ ން  ކަނޑަެއޅ މަށްޓަކައި  އ ސޫލ ތައް

 .ކޯޓަކ ންނެވެ ކަމާބެހޭ ހަދާނީ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ަގާވއިދ ތައް، މި ޤާނޫނ  ތަޞްދީޤ ކ ރާތާ  )ށ(  

ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ    6 ހަދައި،  ތެރޭަގއި  މަސްދ ވަހ ެގ  )ހައެއް( 

 ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަެވސް، މި  )ހ(  .426 އިސްކަންދިނ ން   ޤާނޫނަށް   މި  އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން 

ޢާންމ    އިޖ ރާއަތ ެގ  މަދަނީ  ފެށ މަށްފަހ ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް 

ޢާންމ   ކަނޑައަޅާފައިވީނަަމވެސް  ޤާނޫނެްއަގއި  އެހެން  ހަމަތަކެއް 

ކަންކަމ ަގއި   އިޖ ރާއަތާގ ޅޭ  ޤާނޫނ ަގިއ  މަދަނީ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ކ ރިން )ށ(   ފެށ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ޤާނޫނަކ ން ، މި  އެހެން 

ަގވާިއދ ތަކ ެގ   އައިސްފަިއވާ  ތަންފީޛ ކ ރަމ ން  ބާރ ލިބިދީެގން 

އ ސޫލަކާ   އެްއވެސް  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގިއ  މި  ތެރެއިން، 

 30ތަޢާރ ޟ ވާ ަގާވއިދެްއވާނަމަ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާތާ  

ަގވާއިދެްއ   އެފަދަ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ތިރީސް( 

ަގވާއިދެއް   އެ  މ އްދަތ ަގއި  ެއ  އިޞްލާޙ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނާ  މި  ހިމެނޭ  ަގވާއިދެއްަގއި  ެއ  އިޞްލާޙ ކޮށްފައިނ ވާނަމަ، 

 ތަޢާރ ޟ ވާ ބައި ބާޠިލ ވާނެއެެވ.

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، އަންނަނިވި ޤާނޫނ ތަކާއި ަގވާއިދ ތަްއ    .427 ގަވާއިދ    ޤާނޫނާއި   އ ވާލެވޭ 

 އ ވ ނީއެވެ. 
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 ؛(ޤާނޫނ  ދަޢ ވާެގ ތަރިކައާބެހޭ) 75/25 ނަންބަރ  ޤާނޫނ  )ހ(  

 ފަރާތްތަކ ން  އެހެން  ފިޔަަވއި  ދައ ލަތް)   78/81  ނަންބަރ   ޤާނޫނ  )ށ(  

 ؛(ޤާނޫނ  މާބެހޭ ހ ށަހެޅ  ޝަރީޢަތަށް ަމއްސަލަތައް ދަޢ ވާއާއި

 ޝަރީޢަތަށް   ބަހައްޓައިެގން  ފައިސާ)  78/82  ނަންބަރ   ޤާނޫނ  )ނ(  

  ހޯދ މާބެހޭ   ހެކިބަސް  އިންޒަރީއާ   މެސެޖ ެގ  ޙާޟިރ ކ ރ މާއި  މީހ ން

 ؛(ޤާނޫނ 

 ؛ 6.0 ަގާވއިދ  ހެދިފައިވާ ބެހޭޮގތ ން ޝަރީޢަތްކ ރ މާ )ރ(  

 . 6.1 ަގާވއިދ  ހެދިފައިވާ ބެހޭޮގތ ން ޝަރީޢަތްކ ރ މާ )ބ(  

 

 ތަޞްދީޤ ކޮށް،   ފާސްވެ،  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  .428 ފެށ ން   ޢަމަލ ކ ރަން   ޤާނޫނަށް 

( ހައެއް)  6  ފެށިެގން  ތާރީޚ ން  ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގޒެޓ ގައި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ

 . ފެށިެގންނެވެ ތާރީޚ ން ހަމަވާ މަސްދ ވަސް

 

ބޭނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން    .429 މާނަކ ރ ން  ލަފްޒެއް  ނ ވަތަ  ޢިބާރާތެްއ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ކަނޑައެޅިެގން އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނ ވާހާހިނދަކ ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާިއ  

ެއވަނީ ދީފައި  ތިރީަގިއ    ، ލަފްޒ ތަކަށް  ލަފްޒ ތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އެ 

 ދީފައިއެވާ މާނަކ ރ ެމވެ. 

"މަދަނީ އިޖ ރާއަތާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،  )ހ(  

ކަމަކާގ ޅޭ   ޚާއްޞަ  ވަކި  ފާސްކޮށްފައިާވ،  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންެގ 

 މަދަނީ އިޖ ރާއަތ  ކަނޑައެޅ މ ެގ ޤާނޫނަށެވެ. 

ބެލ މ ެގ  )ށ(   މައްސަލަތައް  މަދަނީ  އެަވނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ކޯޓ " 

 ކޮންމެ ކޯޓަކަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ 

ެއވަނީ )ނ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  އަމ ރ "  ހޯދައިެގން    ،"ކޯޓ   އަމ ރެއް  ކޯޓ  

ޮގތ ެގމަތިން   ޤާނޫނ ގައިވާ  މި  ކ ރ މަށް  ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ 
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ކ ރާ  ފަނޑިޔާރަކ   ނ ވަތަ  ހ އްދައަށެވެ.  ދޫކ ރާ  ފަނޑިޔާރަކ  

 އަމ ރަށެވެ. 

މަްއސަލަތަްއ  )ރ(   މަދަނީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ފަނޑިޔާރ " 

ދަށ    ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބެލ މ ެގ  ކޯޓ ތަކާިއ، 

 ހައިކޯޓާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް ކޯޓ ެގ ފަނޑިޔާރ ންނަށެވެ. 

 "ހައިކޯޓ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓަށެވެ.  )ބ(  

"ސ ޕްރީމް ކޯޓ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސ ޕްރީމް  )ޅ(  

 ކޯޓަށެވެ. 

މައްސަލަތަކ ެގ   )ކ(    މަދަނީ  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ކޯޓ "  "ސިވިލް 

މައްސަލަތަްއ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބެލ މަށް  ކޯޓ ން  ފެމިލީ  ތެރެއިން 

ބެލ މ ެގ  މައްސަލަ  މަދަނީ  ބާވަތެްއެގ  ހ ރިހާ  އެހެން  ފިޔަވަިއ، 

 ކޮށްފަިއވާ ކޯޓަށެވެ. އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ މާލޭަގއި ޤާއިމ 

  ނަންބަރ    ޤާނޫނ   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް "  ޤާނޫނ   އިލާއާބެހޭޢާ" )އ(   

 . އަށެވެ( ޤާނޫނ  އިލާއާބެހޭޢާ) 2000/4

 ޤާނޫނ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޤާނޫނ   ކޯޓ ތަކ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ" )ވ(   

 . އަށެވެ( ޤާނޫނ  ކޯޓ ތަކ ެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ) 2010/22 ނަންބަރ 

 ޤާނޫނ    އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޤާނޫނ   ެގއާބިޓްރޭޝަނ " )މ(  

 . އަށެވެ( ޤާނޫނ  ެގއާބިޓްރޭޝަނ ) 2013/10 ނަންބަރ 

 ނަންބަރ   ޤާނޫނ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޤާނޫނ   ހެއްކާބެހޭ" )ފ(  

  ގ ޅޭޮގތ ން   ހެްއކާ  އެނޫނަސް  އާިއ،(  ޤާނޫނ   ހެްއކާބެހޭ)  76/24

 އެނޫންވެސް   ފާސްކ ރާ  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ންގެ   ޢަމަލ ކ ރ މަށް

 .ޤާނޫނަށެވެ

 އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ކ އްޖެއް"  ނ ވަތަ"  ކ ޑަކ އްޖެއް " )ދ(  

 ކޮންމެ  ފ ރިފައިނ ވާ  އަހަރ (  އަށާރަ)   18  ޢ މ ރ ން   މީލާދީޮގތ ން
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 . ކ އްޖެކެވެ

  ބޭނ މަށްޓަކައި   މައްސަލައެްއެގ  ،އެވަނީ  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ޚަބީރ " )ތ(  

 ދެވޭ  އިރ ޝާދ   ދިނ މަށް  ހެކިބަސް  ހައިސިއްޔަތ ން  އްެގޚަބީރެ

 . މީހާއަށެވެ ހެކިބަސްދޭ އެފަދައިން ނ ވަތަ މީހާއަށް

ހެކިބަސް )ލ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް   އި ހ ވަ  މީހާ   ދޭ"އެފިޑެވިޓް" 

 ހ ށަހެޅޭ  ޮގތ ަގއި  ހެކީެގ  އަދި،  ދީފަިއވާ  ލިޔ މ ން  މަތީގައިހ ރެ

 . ބަޔާނަށެވެ

  ަމއްސަލައެްއގެ   ،އެވަނީ  ބ ނެފައި  ކަމަށް"  ައޑ އެހ ން  އިބްތިދާއީ" )ގ(   

 ކ ރިއަށްެގންދާނެ   މައްސަލަ   އެ  ،މަރ ޙަލާަގއިނަމަ  ޝަރީޢަތ ެގ

 ޚަޞްމ ންނާއި   މައްސަލަިއެގ  ،ނިންމ މަށްޓަކައި   ޮގތެއް  ކާމެދ ޮގތަ

 . ބައްދަލ ވ މަށެވެ  ބާއްވާ އެކ ގައި ފަނޑިޔާރާ ބަލާ މައްސަލަ

ދައްކަންޖެހޭ   )ޏ(   ދަރަނިވެރިޔަކ   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "ާގނިޝީ" 

ތަންފީޛ  ޙ ކ މް  ގ ޅިެގން  ދަރަންޏަކާ  މަރ ޙަލާަގިއ  ކ ރ މ ެގ  ސާބިތ  

ދަރަނިވެރިޔާެގ   އެ  އަދި  އަމ ރ ކ ރާ،  ކޯޓ ން  ދެއްކ މަށް  ފައިސާ 

 އެފަރާތެްއެގ ކިބައިަގިއވާ ތިންވަނަ ފަރާތަށެވެ. ފައިސާ 

ކ އްޖާެގ   )ސ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ބެލެނިވެރިޔާ"  "ޤާނޫނީ 

ކ އްޖާެގ   ޙާލަތެއްަގއި  ނެތް  މައިންބަފައިން  މައިންބަފައިންނާއި، 

ޤާނޫނީޮގތ ން  ބެލެނިވެރިކަމާ  ކ އްޖާެގ  ބަލަދ ވެރިޔާއާިއ،  ޝަރ ޢީ 

 ޙަވާލ ވެފައިވާ ފަރާތަށެެވ. 

ެއވަނީ،   )ޑ(    ބ ނެފައި  ކަމަށް  ހެކި"  އ ފެދިފައިާވ  "ކިތާބީ  ޚ ޞޫމާތެއް 

 ލިޔ މަށެވެ. ސާބިތ ކޮށްދިނ މަށް ޝަރީޢަތަށް ހ ށަހެޅޭވާޤިޢާެއއް 

ބ ނެފައި އެވަނީ،   )ޒ(    ހެކި" ކަމަށް  ޚ ޞޫމާތެއް އ ފެދިފައިާވ  "ޝަފަހީ 

ހެކިބަސްދޭ މީހާ ޝަރީޢަތ ެގ ަމޖިލީހަށް  ވަކި ވާޤިޢާައކާ ގ ޅޭޮގތ ން  

 ށެވެ.ހެކިބަހަރ ވެ ހ ރެ، އެ މަޖިލީހ ަގއި އޭނާ އަނަގބަހ ން ދޭ ޙާޟި
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ހިންގ މ ެގ   )ޓ(   ދައ ލަތް  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  އިދާރާ"  "ދައ ލަތ ެގ 

ޢަދ ލ  އިންޞާފ  ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ   ބާރާއި،  ހެދ މ ެގ  ބާރާއި، ޤާނޫނ  

ޤާނޫނ އަސާސީާއިއ   ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބާރާއި، 

މ އައްސަސާތަކާިއ،   މިނިވަން  އ ފައްދާފައިާވ  ޤާނޫނ ތަކ ން 

ބޮޑީތަ ދައ ލަތ ެގ  ރެިގއ ލޭޓަރީ  ކ ންފ ނިތަކާިއ  ދައ ލަތ ެގ  ކާއި، 

 އޮންނަ ކ ންފ ނިތަކަށެވެ.  ޞާއްޙިމެޖޯރިޓީ 

އެވަނީ،  )ޔ(    ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  ލިބިެގންވާ  "ރައްކާތެރިކަން 

ޖިސްމާނީ  ނ ވަތަ  ނަފްސާނީ  ހ ރި  ކިބައިަގއި  އެމީހެއްެގ 

ސަބަބ ން،   މަޞްލަޙަތ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމެއްެގ  އެފަރާތެްއެގ 

މަދަނީ   މެނ ީވ،  މެދ ވެރިކޮށްެގން  ފަރާތެއް  އެހެން  ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ 

މަރ  ޝަރީޢަތ ެގ  ކ ރިއަށްެގންދިޔ މ ެގ  ޙަމައްސަލަެއއްެގ  ލާތައް 

 ޤާބިލ ކަން ނެތް ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. 

 
 

 


