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 މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު 

 

 އެއްވަނަ ބައި 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

މަދަނީ   )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރުފާއި ހުށަހެޅޭ  ކޯޓުތަކަށް  ޝަރުޢީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއީ، 
އެފަދަ  އިޖުރާއަތުތަކާިއ،  ހިންުގމާުގޅޭ  ޝަރީޢަތް  މައްސަލަތަކުެގ 
އެފަދަ  އުސޫލުތަކާއި،  ހެކީެގ  ހިނާގނެ  ަމއްޗަށް  މައްސަލަތަކުެގ 
ޙުކުމް  ނިމި  ޝަރީޢަތް  ނިންމުމުަގއާިއ،  ޮގތެއް  މައްސަލަތަކާމެދު 

އެނޫންވެސް    ތަންފީޛުކުރުމުަގއި އިޖުރާއަތުތަކާއި،  ޢަމަލުކުރާނެ 
ހުށަހެޅޭ   ކޯޓުތަކަށް  ޝަރުޢީ  މައްސަލަތަކުެގ  މަދަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 އިޖުރާއަތާބެހޭ ޢާންމު އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ. 

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ، "މަދަނީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު" އެވެ.  )ށ(  

 މައްޗަށް މި ޤާނޫނު އެ 
 ހިނގާނެ ކޯޓުތައް 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،  )ހ(  .2
މައްސަލަތަކުެގ   މަދަނީ  އެންމެހައި  ހިނާގ  ކޯޓުތަކުަގއި  އަންނަނިވި 
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 މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިނާގނެއެވެ. 

 ؛ސިވިލް ކޯޓު   (1)   

 ؛މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް  (2)   

 ؛ފެމިލީ ކޯޓު  (3)   

 ؛ހައި ކޯޓު  (4)   

 ؛ސުޕްރީމް ކޯޓު  (5)   

ޤާނޫނަކުން    (6)    އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ 
 ލިބިދީފައިވާ ކޮންމެ ކޯޓެއް. 

( ަވނަ ނަންބަރުަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް،  3މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  
އިޖުރާއަތާބެހޭ އާ މަދަނީ  ނުވަތަ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  އިލާއާބެހޭ 

އިލީ  އާއެނޫންވެސް ޚާއްޞަ ޤާނޫނެްއެގ ދަށުން ފެމިލީ ކޯޓުން ބަލާ  
ޢަމަލުކުރާނީ  ކޯޓުން  ފެމިލީ  ބެލުމުަގިއ،  އެ    ،މައްސަލަތައް 

ެއއްޮގތްާވ   އިޖުރާއަތުތަކާ  ޚާއްޞަ  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނެއްަގއި 
ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  ކަންކަމުަގިއ،  އެނޫން  ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 
މައްޗަށް   ކޯޓުެގ  ފެމިލީ  އުސޫލުތައް  އިޖުރާއަތުތަކާއި  މަދަނީ  ޢާންމު 

 ހިނާގނެއެވެ.  

 މި ޤާނޫނު އެ މައްޗަށް 
 މައްސަލަތައް ހިނގާނެ 

ފެށުމަށްފަހު   )ހ(  .3 ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ހިނާގނީ،  ޤާނޫނު  މި 
 ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުެގ މައްޗަށެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  )ށ(  
އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުެގ  މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ކުރިން  ފެށުމުެގ 
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ލިބިެގންވާ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިާވ ޙުކުމަކީ، އިސްތިއުނާފީ ކޯޓެއްަގއި ެއ  
ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޮއތް މުއްދަތު ހަމަވެފައިނުާވ، އަދި މި 

ޙުކުމެއް  ޤާނޫ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިނުވާ  ފަށާއިރު  ޢަމަލުކުރަން  ނަށް 
ކަމުަގިއވާނަމަ، އެ ޙުކުމް ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނުެގ 

ބާބުއެކާވީސް  ބަޔާންކުރާ   ]ިއސްތިއުނާފުކުރުން[  ވަނަ  ަގިއ 
މި  ނުވަތަ  ހުރަހެއްނާޅައެވެ.  ޤާނޫނު  މި  ހިންުގމަކަށް  މަރުޙަލާތައް 
މައްސަލަތައް  މަދަނީ  ކުރިން  ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް 
ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ ކޯޓަކުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުމަކީ، މި 
އެ  ކަުމަގިއވާނަމަ،  ޙުކުމެއް  ތަންފީޛުކުރެވޭނެ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ 

ޙުކުމް [  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުެގ ފަސްވަނަ ބައި 
މި    ]ކުރުންތަންފީޛު ހިންުގމަކަށް  މަރުޙަލާތައް  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 

 ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

މައްސަލަތައް،    .4 ޢާންމު މަޤްޞަދު  މަދަނީ  ހުށަހެޅޭ  ޝަރީޢަތަށް  މަޤްޞަދަކީ،  ޤާނޫނުެގ  މި 
ބަލައި،   މިނެއްަގއި  ައވަސް  އަދި އެކަށީެގންވާ  ހާމަކަމާއެކު،  ޢަދުލުވެރިކަމާއި 

 ނިންމުމަށް މަުގފަހިކުރުވުމެވެ. ޮގތެއް 

ޤާނޫނުގެ އެންމެ އަސާސީ  
 މަޤްޞަދުތައް 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .5 މަޤްޞަދު   4މި  ޢާންމު  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
މަޤްޞަދުތަްއ  އަސާސީ  ައންނަނިވި  ޮގތުން  ޙާޞިލުކުރުމުެގ 
އެންމެ  ޚަޞްމުންެގ  ކޯޓުތަކާއި  މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ނެެގހެއްޓުމަށް 

 ވާޖިބެވެ. އިސް 

އުސޫލަކުން   (1)    ހަމަހަމަ  ޚަޞްމުންނާމެދުވެސް  ހުރިހާ 
 ؛ކަންކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން

 ؛ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް މައްސަލަތައް ހިންުގން  (2)   
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މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ފަިއސާެގ ޢަދަދަށާއި، މައްސަލައިެގ    (3)   
ޒާތާއި   މައްސަލައިެގ  ބާވަތަށާިއ، މުހިންމުކަމަށާއި، 

ޙާލަތަށް  މާލީ  ޚަޞްމުންެގ  ހިމެނޭ  މައްސަލަިއަގއި 
މައްސަލައިަގިއ  އުސޫލަކުން  ހަމަހަމަ  ރިޢާޔަތްކޮށް، 

 ؛ޢަމަލުކުރެވުން

ޢަދުލުރުވެރިކަމާއެކު، އަދި އެކަށީެގންވާ ައވަސް މިނެްއަގިއ    (4)   
 ؛މައްސަލައާމެދު ޮގތެއް ނިންމުން

ބޭނުންވާ ކޯޓަށް    (5)    މައްސަލަތަކަށް  އެހެން  ހުށަހެޅިފައިވާ 
މާއްދާަގިއ  މި  ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު،  ވަސީލަތްތަކަށްވެސް 
ކޯޓަށް   ޮގތަށް  ހާސިލުކުރެވޭނެ  މަޤްޞަދުތައް  ބަޔާންކުރާ 
ކޯޓުެގ   ބޭނުންވާނެ  ހިންުގމަށް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ 

 ؛ވަސީލަތްތައް އެކަމަށް ކަނޑަެއޅުން

ަގާވއިދުތަކާ މި    (6)    ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  ޤާނޫނާއި 
 އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރުން.

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކޯޓުން އެއްވެސް ބާރެއް ތަންފީޛުކުރުުމަގއި ިމ   )ށ(  

ަގއި ބަޔާންކުރާ އެންމެ އިސް ވާޖިބު ނެެގހެއްޓުމަށް ެގ )ހ(  މާއްދާ
 މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. އަބަދުމެ 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ކޯޓުގެ ޢާންމު ވާޖިބުތަކާއި ބާރުތައް 

މިނިވަންކަމާއެކު ކަންކަން  
 ނިންމުމުގެ ޒިންމާ 

ކޮންމެ ފަނޑިޔާރަކުވެސް އޭނާެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި،   )ހ(  .6
އަމިއްލަ   އޭނާެގ  އަދި  ހައިސިއްޔަތުން  ފަނޑިޔާރެްއެގ 
ނެެގހެއްޓުމަށް  މިނިވަންކަން  ދާއިރާެގ  ޝަރުޢީ  ހައިސިއްޔަތުން، 
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 އަބަދުމެ މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންވާނީ، ވަކި ފަރާތަކަށް މީހުންެގ  ފަނޑިޔާރުން އެ )ށ(  
ހޯދަިއދިނުމަކާ  ފައިދާއެއް  ފަރާތަކަށް  ަވކި  އަދި  ނުލައި،  ބުރަވުމަކާ 
ހަމަތަކާ  އިންޞާފުެގ  ތިބެ،  ެއްއކިބާވެ  ތަޢައްޞުބުން  ނުލައި، 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

ފަނޑިޔާރަކު (ނ)   ހިމެނޭ  ކޮންމެ  މައްސަލަެއއްަގއި  އެންމެހައި ވެސް 
އަދި    ޚަޞްމުންނާމެދު އުސޫލަކުންނެވެ.  ހަމަހަމަ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ، 

އެްއވެސް ފަނޑިޔާރަކު މަްއސަލައެއް ބެލުމުަގިއ، އެ މައްސަލައިަގއި  
ޚަޞް އެއް  މައްޗަށްހިމެނޭ  ޚަޞް  މުެގ   މުއަނެއް 

 ެގންނުވާނެއެވެ. ކޮށް އިސް

ނުފޫޒު  (ރ)   ފަނޑިޔާރުންނަށް  ބެހި،  މަސަްއކަތާ  ފަނޑިޔާރުންެގ 
ފުރުޞަތު ުމވަްއޒަފަކަށް  ،ފޯރުވުމުެގ  ެއއްވެސް  ވެސް  ދަުއލަތުެގ 

ފަރާތަކަށްވެސް އެނޫން  ފަރާތަކުން   ނުވަތަ  ެއްއވެސް 
ެއނޫންވެސް  ކޯޓުެގ  އޮފިސަރުންނާއި  ކޯޓު  އަދި  ދީެގންނުވާނެެއވެ. 

 މުވަްއޒަފުންނަށްވެސް އެ ފުރުޞަތު ދީެގންނުވާނެެއވެ. 

އުޅުން  )ބ(   ފަނޑިޔާރުންެގ  ބޭރުަގިއވެސް  ކޯޓުން  އަދި  ކޯޓުަގއި 
ދާިއރާެގ   ޝަރުޢީ  ރަްއޔިތުންނާއި ބަހައްޓަންވާނީ،  މިނިވަންކަމާމެދު 

އެނޫންވެސް   މަސައްކަތްކުރާ  ދާިއރާަގއި  ޝަރުޢީ  ވަކީލުންނާއި 
އެޮގތުން،   ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ.  ދެމެހެއްޓޭނެ  އިތުބާރު  ފަރާތްތަކުެގ 
މަްއސަލައިަގއި   އެ  ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް،  މައްސަލައެއް  ޝަރީޢަތަށް 

ުގޅޭޮގ އެކަމާ  ފަރާތަކާ  އެއްވެސް  ތުން  ހިމެނޭ 
ކޯޓުން  މައްސަލަިއަގިއ  އެ  ނުވަތަ  މަޝްވަރާކޮށްެގންނުވާނެެއވެ. 
ޝަރީޢަތުެގ  ނުވަތަ  އަސަރުކޮށްފާނެ  ނިންމުމަކަށް  ނިންމާ 

އިން އެްއވެސް  ޞާމަރުޙަލާތަކުެގ  ހުރަސްއެޅިދާނެފަދަ  ފުވެރިކަމަށް 

Deleted :ިބައ

Deleted :ށ

Deleted :ެމަށްވުރ

Deleted :ްމަށ

Deleted :ީކަންދ

Deleted :ނ

Deleted :ާސ
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 ވާހަކަެއއް ދަްއކަިއެގންނުވާނެެއވެ.  

މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ނަހަމަގޮތުގައި  
 ނުކުރުން ބޭނުން

އެްއވެސް   )ހ(  .7 ލިބޭ  ހަިއސިްއޔަތުން  ފަނޑިޔާރެްއެގ  ފަނޑިޔާރަކަށް، 
ޚާއްޞަ  ބޭނުންކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  ނަހަމަޮގތުަގއި  މަޢުލޫމާތެއް 
ޮގތެްއަގިއ، ވަކި ފަރުދެްއެގ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް،  

ޙާލަތުަގއި   ހުއްދަކުރާ  ކަނޑައެޅިެގން  ކޯޓުން ޤާނޫނަކުން  މެނުީވ 
އެފަދަ  ޝަރީޢަތުަގއިވެސް  އަދި  ހާމަކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  ބޭރުަގއި 

 މަޢުލޫމާތެއްެގ ނަހަމަ ބޭނުން ހިފައިެގންނުވާނެއެވެ. 

ރިޝްަވތެއްަގއި   )ށ(   ެއްއވެސް  ފަނޑިޔާރަކު  ޙާލެްއަގިއ،  އެްއވެސް 
ހުށަހެޅިފައިވާ   ކޯޓަށް  އަދި  މައްސަލަެއއްަގއި،  ޖެހިެގންނުވާނެެއވެ. 

އެހީއެްއ   ނުވަތަ  ހަދިޔާއެއް  ދޭ  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް 
މީހަކު   އެހެން  ފަރާތުން  އޭނާެގ  ނުަވތަ  ޤަބޫލުކޮށްެގންނުވާނެއެވެ. 

 ޤަބޫލުކުރުމަށް ހުއްދަދީެގންވެސް ނުވާނެެއވެ. 

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  
 މަސައްކަތްކުރުން 

މައްސަލަ )ހ(  .8 ޙަވާލުކުރެވިފައިާވ  އަަވސް  ފަނޑިޔާރަކާ  އެކަށީެގންވާ  ތައް، 
ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރަކުވެސް    މިނެއްަގއި  ކޮންމެ 

 މަސައްކަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

ޮގތުަގއި އަދާކުރުމަށްޓަކައި،   )ށ(   ފަނޑިޔާރުންެގ ވާޖިބު އެންެމ ފުރިހަމަ 
މަތިކޮށްފައިާވ   ފަނޑިޔާރުންނާ  ޤާނޫނުން  ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި 

ޤާނޫނުތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ  ވާޖިބުތަކުެގ އިތުރުން، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  
ވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފަިއވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި، ދި

ުއސޫލުތަކަށް  ޤާނޫނީ  ކަނޑައަޅައިދީފައިވާ  މުޢާހަދާތަކުަގއި 
ދީމިޤްރާ މިނިވަން  އަހުލުވެރިެވ،  މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި   ޠީފަނޑިޔާރުން 

 ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް ނަަގހައްޓަންވާނެެއވެ. 

Deleted :،  ްެވވުނު މިންވަރަކުނ

Deleted :  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ

Deleted :  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

Deleted :ީތ
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ޝަރީޢަތުެގ   )ނ(   އެ މައްސަލަެއއްެގ  ކުރިއަށްދާިއރު،  މަރުޙަލާތައް 
މެދު ފަނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަންވާނީ މައްސަލަިއަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނާ

އޮފިސަރަކުވެސް   ކޯޓު  އަދި  ނުލައެވެ.  ތަފާތުކުރުމަކާ  އެްއވެސް 
ތަފާތުކުރުމެްއ   އެްއވެސް  މެދުަގިއ  ޚަޞްމުންެގ 

މަ، އެކަން،  ެގންުގޅެެގންނުވާނެެއވެ. އެފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ެގންުގޅޭނަ
 ވަުގތުން ފަނޑިޔާރު ހުއްޓުވަންވާނެެއވެ. 

އެ  )ރ(   ކުރިއަށްދާިއރު،  މަރުޙަލާތައް  ޝަރީޢަތުެގ  މައްސަލަެއއްެގ 
މައްސަލަިއަގިއ ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު، އެ މަްއސަލަިއަގިއ ހިމެނޭ އަނެްއ  
ޚަޞްމުެގ މަޞްލަޙަތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެ ފަދަ ޢަމަލެއް، ބަހުން  
ކުރިޔަދީެގންނުވާނެެއވެ.   ޢަމަލުންވިޔަސް  ނުވަތަ  ލިޔުމުން  ނުވަތަ 
ފަނޑިޔާރު   ަވުގތުން  އެކަން،  ހިނަގިއފިނަމަ،  ކަމެއް  އެފަދަ  އަދި 

 ހުއްޓުވަންވާނެެއވެ. 

ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން  
 ޝަރީޢަތްތައް ބޭއްވުން 

މަރުޙަލާތައް  )ހ(  .9 އެންމެހައި  ޝަރީޢަތުެގ  ދަޢުވާތަކުެގ  މަދަނީ 
ނުޖެހި،  ފަރާތަކަށް  ަވކި  ޢަދުލުވެރިކަާމއެކު،  ހިންަގންވާނީ، 

 ހާމަކަމާއެކުަގއެެވ. 

މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި މެނުީވ، ޝަރީޢަތުެގ  )ށ(  
ބާއްވަންވާނީ،   އަޑުއެހުންތަްއ  ޢާންމުކޮށް އެންމެހައި 

އަމުރުތަކާއި   އެންމެހައި  ނެރޭ  ކޯޓުން  އަދި  ހުޅުވާލަިއެގންނެވެ. 
ބާއްާވ   ހުޅުވާލަިއެގން  ޢާންމުކޮށް  ިއްއވަންވާނީ  ޙުކުމްތައްވެސް 

 މަޖިލީހެއްަގެއވެ. 

ބަޔާންކުރާ    42ޤާނޫނުއަސާސީެގ   )ނ(   ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
ނުވަތަ އެހެން   ސަބަބެއް މެދުވެރިެވއްޖެނަމަ،ެގ ތެރެއިން  ސަބަބުތަކު

ޙާލަތެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަނޑަެއޅިެގން    ، ޤާނޫނެއްަގއި 
ކުރިއަށްެގންދިޔުމުެގ   ޝަރީޢަތްތައް  ހުޅުވާނުލައި،  ޢާންމުކޮށް 

Deleted :ާމ

Deleted :ުމަޤްޞަދުތަކ

Deleted : ،ިމަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައ
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 އިޚްތިޔާރު އެ ޝަރީޢަތެއް ކުރާ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

ފައިވާ ފަރުވާ މެނުވީ  އެދި
 ނަގައިނުދިނުން 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ    .10 ޮގތަކަށް  އެހެން  ކަނޑަެއޅިެގން  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 
ޚަޞްމަކު  ނިންމުމުަގިއ،  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅޭ  ޝަރީޢަތަށް  ހިނދަކު، 
ފަރުވާެގ   އެދުނު  ޚަޞްމަކު  ނުވަތަ  ފަރުވާެއއް،  ތަފާތު  ފަރުާވއާ  އެދިފައިވާ 

ކަނޑައަޅައިެގ ދިނުމަށް  ފަރުވާެއްއ  އެހެން  އަދި  އިތުރުން،  ންނުވާނެެއވެ. 
ޚަޞްމު   އަނެއް  ތެރެއިން  ބަދަލުެގ  ެއދިފައިވާ  ނަަގއިދިނުމަށް  ދަޢުވާއިން 
ބަދަލު  މިންވަރަކަށް  ކުޑަ  މިންވަރަށްވުރެ  އެއްބަސްވެފަިއާވ  ދިނުމަށް 

 ކަނޑައަޅަިއެގންނުވާނެެއވެ. ނަަގއިދިނުމަށް 

ވަނަ މާއްދާއާިއ    4ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހިންަގންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ    .11 މެނޭޖްމަންޓް ކޭސް 
ހާސިލުކުރުމަށް   5 މަޤްޞަދުތަްއ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

މިނެއްަގއި   ދިނުމާއެކު،އިސްކަން ައަވސް  އެކަށީެގންވާ  އަދި  ހަރުދަނާ 
އިސްކަން ކަނޑައެޅުމަށް  ޮގތެއް    ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ.   ދެވޭނެމައްސަލައާމެދު 

ޒިންމާ ކުރުމުެގ  ކަންކަން،  އަންނަނިވި  ޤާނޫނުން  އެޮގތުން،  ކޯޓުތަކާ   މި 
 އެވެ. މަތިކުރެ

މަރުޙަލާތައް   )ހ(   ހިމެނޭ  ޝަރީޢަތުެގ  މައްސަލަިއަގިއ  ހިނަގމުންދާއިރު 

ެއއްބާރުލުންދިނުމަށް   ފަރާތަށް  އަނެއް  ފަރާތުން  އެއް  ޚަޞްމުން 
 ؛ބާރުއެޅުން

މައްސަލަތައް ދިުގލަިއެގން ނުދާނެޮގތަކަށް ޝަރީޢަތުެގ އަޑުެއހުންތައް  )ށ(  
 ؛ދުރާލާ ތާވަލުކުރުން

ނުކުތާތަކާ )ނ(   ޤާނޫނީ  ހިމެނޭ  ދުރާލާ    ތައް ޢާވާޤި  އިދަޢުވާަގއި 
 ؛ދެނެަގތުން

ކޮބައިކަމާިއ،   )ރ(   މައްސަލަތަކަކީ  ނިންމޭނެ  ނުލައި  ޝަރީޢަތަކާ 

Deleted : ަނޫން ފަރުާވއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެނުވަތ

Deleted :ަތުގައި ޢަމަލުކުރުން ޚަޞްމުން ހެޔޮ ނިޔ
...

Deleted : ،ްދީެގނ

Deleted :.ެކޭސް މެނޭޖްމަންޓްެގ އުސޫލުެގ ދަށުންނެވ

Deleted : ެވިެގންވ

Deleted : ެުުގ

Deleted :ާތައް އ
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ޙައްލުކުރަނުމީޑިއޭޝަ މަސައްކަތްކުރެވޭނެން  މަްއސަލަތަކަކީ    ން 
ކޮބައިކަން    ،ކޮބައިކަާމއި މައްސަލަތަކަކީ  ފޮނުވަންޖެހޭ  ޝަރީޢަތަށް 
 ؛ދެނެަގތުން

 ؛ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ޮގތަކަށް މައްސަލަ ހިންުގން )ބ(  

ޤާނޫނުެގ   )ޅ(   މާއްދާއާއި    4މި  ބަޔާންކުރާ    5ވަނަ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
މިނެއްަގއި   ައވަސް  އެކަށީެގންވާ  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދުތައް 
ފިޔަވަޅުތައް   އެނޫންެވސް  އަޅަންޖެހޭ  ނިންމުމަށް  މައްސަލަތައް 

 އެޅުން. 

ޚަޞްމުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި  
 ޢަމަލުކުރުން 

ެއ    .12 މަރުޙަލާއެްއަގިއވެސް  ހުރިހާ  ޝަރީޢަތުެގ  ދަޢުވާއެއްެގ  މަދަނީ 
މި  އަދި  ނިޔަތުަގިއ،  ހެޔޮ  ޢަމަލުކުރަންވާނީ،  ޚަޞްމުން  މައްސަލަިއެގ 

މަޤްޞަދުތައް   5މާއްދާއާިއ  ވަނަ    4ޤާނޫނުެގ   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 
 ނެެގހެއްޓުމަށެވެ. 

އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް  
 އެންގުން 

އިޖުރާއަތެްއ    .13 އެ  ފުރިހަމަނުވާނަމަ،  އިޖުރާއަތު  ދަޢުވާއެްއެގ  ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަށް 
ދަޢުވާ ދަޢުާވއަކާ    އަކާ ފުރިހަމަކުރުމަށާއި،  ލިޔެކިޔުމާއި،  ހުށަހެޅޭ  ުގޅިެގން 

ުގޅިެގން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް އެންުގމުެގ  

 ބާރު ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. 

ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު  
ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ  
 ޙާލަތުގައި ފިޔަވަޅުއެޅުން

މަްއސަ  .14 ހިނަގމުންދާ  ޝަރީޢަތުެގ  ކޯޓުަގއި  ޚަޞްމަކު،  ހިމެނޭ  ލައެްއަގއި 
ހުށަހަޅައިފި  ކޯޓަށް  ޝަކުާވއެއް  ކަމުެގ  ބޭނުންކުރާ  ނަހަމަޮގތުަގއި  ނިޒާމު 
ކަމެއް  އެފަދަ  މައްސަލައެްއަގިއ  ހިނަގމުންދާ  ނުވަތަ  ހިނދެއްަގިއ، 

ޤާނޫނުެގ   މި  ޚަޞްމަކާމެދު  އެ  ފާހަަގެވއްޖެނަމަ،  ވަނަ   337ފަނޑިޔާރަށް 
ފަނޑިޔާރަށް  ބަލާ  މަްއސަލަ  އިޚްތިޔާރު  ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

Deleted :ްނަށ

Deleted : ެފޮނުވޭނ

Deleted : ާއ

Deleted :355
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އަސާސެއް ނެތް މައްސަލަ 
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާމެދު  

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ޤާނޫނުެގ   .15 މި  ފަރާތްތަކާމެދު  ހުށަހަޅާ  މައްސަލަ  ނެތް  އަސާސެއް  އެްއވެސް 
ބަލާ    437 މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު،  އެޅުުމެގ  ފިޔަވަޅު  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ފަނޑިޔާރަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

ހިނަގމުންދާ ޝަރީޢަތެއްަގއި އެްއވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓުެގ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ    .16 ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން 
އެފަރާތަކާމެދު،   ހިންަގއިފިނަމަ،  ޤާނޫނުެގ    ެގކޯޓުތަކުދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޢަމަލެއް 

ފަނޑިޔާރަށް  ބަލާ  މައްސަލަ  އިޚްތިޔާރު  ެއޅުމުެގ  ފިޔަވަޅު  ދަށުން 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ މައްސަލަތައް   -އެއްވަނަ ބައި 

ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުގެ މަދަނީ  
 އިޚްތިޞާޞް 

މި   )ހ(  .17 ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ޤާނޫނުަގއި  މި 
ކޯޓުތަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ    2ޤާނޫނުެގ  

ޤާނޫނުަގއި ނުވަތަ ވަކި ކޯޓަކާބެހޭ ޚާއްޞަ ޤާނޫނެއްަގއި،    ކުެގކޯޓުތަ
ކަމަށް  ލިބިދޭ  ކޯޓުތަކަށް  އެ  ބެލުމަށް  މައްސަލަތައް  މަދަނީ 

 ބަޔާންކުރާ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވެެއވެ. 

މައްސަލަތައް )ށ(   މަދަނީ  ބާވަތުެގ  މަރުޙަލާަގިއ    ، އަންނަނިވި  ފުރަތަމަ 
 ހުށަހަޅާނީ، އަންނަނިވި ކޯޓުތަކަށެވެ. 

ރިވިުއެގ    (1)    ޖުޑީޝަލް  ދަޢުވާތަކާއި،  މަދަނީ  ޢާންމު 
ޤާނޫނުއަސާސީެގ   މާއްދާެގ    65މައްސަލަތަކާިއ،  ވަނަ 

ނުވަތަ   ކޯޓަށް  ސިވިލް  މައްސަލަތައް،  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން 
 ؛މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށްކަމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންާވ 

Deleted :378

Deleted :ޭުާބެހ

Deleted :ޭކާބެހ
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ދަށުން    143ޤާނޫނުއަސާސީެގ    (2)    ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 
 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް.

މި މާއްދާެގ )ށ( އެހެން އޮތުމަކުން، މަދަނީ އިޖުރާއަތާބެހޭ ޚާއްޞަ  )ނ(  
ޤާނޫނަކުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާަގއި ަވކި ކޯޓަކަށް މަދަނީ އިޚްތިޞާޞް 

ޙާލަތުގައި، އެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ުއސޫލުން ެއ ކޯޓަކަށް  ލިބިދޭ  
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ. 

ސަރަޙައްދީ  ކޯޓުތަކުގެ 
 އިޚްތިޞާޞް 

 

ސަރަޙައްދީ  )ހ(  .18 ބެލުމުެގ  ދަޢުވާެއއް  މަދަނީ  އުސޫލުން،  ޢާންމު 
ލިބޭ   ދަޢުވާ  ކޯޓަކީ،  ލިބިެގންވާ  ޢާންމު އިޚްތިޞާޞް  ފަރާތް 

 ޮގތެްއަގއި ދިރިއުޅޭ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ ކޯޓެެވ.

ުއފުލާއިރު  )ށ(   ދަޢުވާެއއް  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމުޮގތެއްަގއި ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ނެތްނަމަ، އޭނާ 

ނިސްބަތްވާ   ތަން  ދިރިއުޅުނު  ފަހުން  ދާއިރާއެންމެ  ެގ  ޝަރުޢީ 
ކޯޓަކީ އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންާވ  ކަމާބެހޭ  

 ކޯޓު ކަމުަގއި ބެލޭނެެއވެ. 

ފަރާތް   )ނ(   ިގނަ  ފަރާތަށްވުރެ  އެއް  ދަޢުާވލިބޭ  މައްސަލައެްއަގއި  ވަކި 
އުފުލޭ   ަމއްޗަށް  ފަރާތްތަކުެގ  އެ  އަދި  ދަޢުވާތައް  ތިބިނަމަ، 

އެކުަގިއ   ޝަރީޢަތްތައް  ދަޢުވާތަކާުގޅޭ  އެ  ބޮޑުކަމުން  ުގޅިފަިއވާލެއް 
ދަޢުވާތަކެްއ   ވަކިވަކި  ނިންމުމަކީ،  ޮގތެްއ  އެއާމެދު  ހިންގައި، 
ކަމެއް  ލިބޭނެ  ޙައްލެއް  އަވަސް  ެއކަމަށް  ބަދަލުަގއި  ކުރުމުެގ 

ރިއުޅޭ  ކަމުަގިއވާނަމަ، ޭއެގ ތެރެއިން އެއް ފަރާތް ޢާންމުޮގތެްއަގއި ދި
ދާއިރާ ޝަރުޢީ  ނިސްބަތްވާ  އެޓުކޯ  ކަމާބެހޭެގ  ތަން   ފަދަަގއި 

 އުފުލިދާނެެއވެ.   އެއްދަޢުވާ

Deleted : ިއަށް ކަނޑައަޅާފައ

Deleted :  ަހުންނ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted : ްޓެއ
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އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި،  މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް،   )ރ(  
ފަރާތް   ދަޢުވާލިބޭ  އުފުލާއިރު  ދިރިއުޅޭ  ދަޢުވާއެްއ  ޢާންމުޮގތެްއަގިއ 

ދާއިރާ ޝަރުޢީ  ނިސްބަތްވާ  ދަޢުާވ  ކޯޓުކަމާބެހޭ  ެގ  ތަން  ަގއި 
ބަދަލުަގިއ،   ދަޢުވާ އުފުލުމުެގ  އޭނާއަށް  ކޯޓުތަކުަގއި  އަންނަނިވި 

 އުފުލިދާނެއެވެ. 

މައްސަލަ  (1)    ކޮންޓްރެކްޓުެގ    ެއްއނަމަ،ކޮންޓްރެކްޓާުގޅޭ  އެ 
ތަން   އަދާކުރަންޖެހޭ  އިލްތިޒާުމތައް  އަސާސީ  އެންމެ 

 ؛ކޯޓު ެގ ކަމާބެހޭނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ފަރާތުން    (2)    ދަޢުވާލިބޭ  މައްސަލައެއްނަމަ،  ފައިސާާއުގޅޭ 
ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާެއްއ  އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ  

ެއއްބަސްވެފަިއވަނީ  ކުދެއް ޝަރުޢީ މަށް  އެހެން 
ތަނެްއ    ދާއިރާެއއްަގއި އެ  ކަމަށްވާނަމަ،  ތަނަކަށް  ހުރި 

 ؛ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ ކަމާބެހޭ ކޯޓު

ާވޖިބަކާ ޚިލާފުވި ކަމަށް    (3)    ބުނެ މަދަނީ އިލްތިޒާމަކާ ނުވަތަ 
ތަން ދަޢުވާ ކުރާ   ހިނިގ  ހާދިސާ  ެގއްލުންދެނިވި  އެއްނަމަ، 

 ؛ ކޯޓުެގ ކަމާބެހޭ ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ނުއުފުލޭ    (4)    އެނޫންެވސް  ނުވަތަ  މުދަލަކާުގޅޭ ބިމާބެހޭ 
ތަން  ހުރި  މުދަލެއް  ނުވަތަ  ބިމެއް  އެ  މައްސަލަެއއްނަމަ، 

 ؛ކޯޓު ކަމާބެހޭ ެގނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ކުންފުންނިތަކާއި،    (5)    ބިނާެވފައިވަނީ  އަސާސް  ދަޢުވާއެްއެގ 
ޝަޚްޞުތަކުެގ  ޤާނޫނީ  އެހެނިހެން  ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ، 

ބެލު ުގޅޭޮގތު ޞައްޙަކަން  ތަންތަން މާ  އެފަދަ  ނުވަތަ  ން 
ނުވަތަ    މާ ުގޅޭޮގތުންނުވަތަ އުވާލު  މާ ުގޅޭޮގތުންބާޠިލުކުރު

Deleted : ިއަށް ކަނޑައަޅާފައ

Deleted :  ަހުންނ

Deleted :  ،ްެގ އިތުރުނ

Deleted : ،ިތަކުަގއ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted : ުވ

Deleted : ިވަކި ރަށެްއަގއ

Deleted : މައްސަލަ ޓޯޓްެގ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted :ްނ

Deleted :ްނ
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ނިންމުންތަކުެގ  ނިންމާ  ުގނަވަންތަކުން  އެތަންތަނުެގ 
ބެލު ުގޅޭޮގތުންޞައްޙަކަން  ެއ    މާ  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

ޤާނޫނީ   ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ  ނުވަތަ    ޝަޚްޞު ކުންފުނި، 
ދާއިރާށްކޮރަޖިސްޓަރީ ޝަރުޢީ  ނިސްބަތްވާ  ތަން  ެގ  ފައިާވ 

 ؛ކޯޓު ކަމާބެހޭ

ޢާންމު   (6)    ބިނާވެފައިވަނީ  އަސާސް  ދަޢުވާއެްއެގ 
ރަޖިސްޓަރީއެްއަގއި ލިޔެފައި ޮއންނަ އެއްޗެްއެގ ޞައްޙަކަން 

ުގޅޭޮގތުން  ކަނޑައެޅު ރަޖިސްޓަރީެއްއ  މާ  ެއ  ކަމަށްވާނަމަ، 
 ؛ކޯޓުެގ ކަމާބެހޭ އޮންނަ ތަން ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ތަނަކަށް    (7)    ަވކި  ބިނާވެފަިއވަނީ  އަސާސް  ދަޢުވާއެްއެގ 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް   ތަނެއްަގއި  ވަކި  ނުވަތަ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ޕޭޓަންޓް އެނޫންވެސް   ޓްރޭޑްމާރކާއި  ާއއި، ހުށަހަޅާފައިވާ 
އޭެގ   ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  ޙައްޤުތަްއ  މުދަލާުގޅޭ  ފިކުރީ 

ކަނޑަެއޅު ުގޅޭޮގތުންޞައްޙަކަން  ެއ   މާ  ކަމަށްވާނަމަ، 
ނިސްބަތްވާ  ތަން  ހުށަހެޅި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  އެްއޗެއް 

 ؛ކޯޓު ެގ ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާ

އެ ޙުކުމެްއ    ،ނަމަކުރުމާުގޅޭ މައްސަލަެއއްޛުޙުކުމެއް ތަންފީ  (8)   
ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ކުރި ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ތަން  ޛުތަންފީ
 ؛ކޯޓު  ކަމާބެހޭެގ ދާއިރާ

ވިއްކުމުެގ    (9)    ހޯދުމުގެ މުދާ  ޚިދުމަތް  ނުަވތަ 
ނުވަތަ  ަގންނަ  އެއްބަސްވުމަކާުގޅޭ މައްސަލަެއއްނަމަ، މުދާ  

ތަން   ހޯދާޚިދުމަތް   ދިރިއުޅޭ  ޮގތެްއަގއި  ޢާންމު  މީހާ 
 ؛ކޯޓު ކަމާބެހޭެގ  ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ

Deleted :ްނ

Deleted : ،

Deleted :ުޤައިމ

Deleted : ިުުރެވ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted : ްމަށ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted :ްުާއި އާުާޓްރޭޑްމާކ

Deleted : ،

Deleted :ްމަށ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted : ުޒ

Deleted :  ާކަމަށްވ

Deleted : ުޒ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted :ަލިބިަގންނ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ
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ވަޒީފާއަދާކުރާ    (10)    ދަޢުވާެއއްނަމަ،  އެއްބަސްވުމަކާުގޅޭ  ވަޒީފާެގ 
ޢާންމު  ނިސްބަތްވާ   ފަރާތް  ތަން  ދިރިއުޅޭ  ޮގތެއްަގއި 
 ކޯޓު. ެގ ކަމާބެހޭޝަރުޢީ ދާއިރާ

ދަރަނިވެރިޔާެގ  ނަމަ،  ދަޢުވާެއއްއިފްލާސްކުރުމުެގ    (11)   
މަ ޝަރުޢީ ޤާއިމުވެފައި    އްލަޙަތުތަޞްމައިަގނޑު  ހުރި 

ދަރަނިވެރިޔާެގ މައިަގނޑު    ނުަވތަ؛ ދާއިރާެގ ކަމާބެހޭ ކޯޓު
ނެތްނަމަ، ޤާއިމުވެފައި   އްލަޙަތުތަޞްމަ ތަނެއް   ވާ 

ޮގތްޕެއްދަރަ ިވޔަފާރީެގ  އޭ  ނިވެރިޔާެގ  ޖެންސީެއްއ  ނުވަތަ 
ހުރި ޝަރުޢީ ދާއިރާެގ ކަމާބެހޭ ތަނެއް  ނޫންެވސް  ނުވަތަ އެ

 ކޯޓު. 

)ހ( )ބ(   މާއްދާެގ  )ރ(ނ) ،  )ށ(  .މި  އަދި  އެހެންއޮތްނަމަވެސް،    ( 
ދެފަރާ ހަިއސިްއޔަތުން  ެވވޭ  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  ދެމެދުަގއި  ތެއްެގ 

އެއްބަސްވުމަކީ،   ދަށުން  ޤާނޫނީ  ޤާނޫނުތަކުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ދަށުންވާނަމަ،  ނުކަށް ެއއްބަސްވުމަޞައްޙަނޫން   އެއްބަސްވުމުެގ   އެ 

ދަޢުވާއެއް  އުފެދޭ   އުފުލޭ  ުގޅިެގން  ބެލުމުގެ އިޚްތިލާފަކާ 
ލިބިެގންވަނީ   ދެފަރާތުން    ކަމުަގއިކޯޓަކަށް  ަވކި  އިޚްތިޞާޞް  އެ 

ބަޔާންކޮށްފައިޞަލިޔުމުން،   ޢިބާރާތުން  އެފަދަ ރީޙަ  ޙާލަތުަގިއ،  ވާ 
އެއްބަސްވުމަކާުގޅޭ މައްސަލަެއއް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަކަށް  

 ލިބިެގންެވއެވެ.  

ބޭނުަމށްޓަކައި،   )ޅ(   ެގ  )ބ(  މާއްދާެގ  ުގޅޭޮގތުން މި  ެއއްބަސްވުަމކާ 
ފަރާތް އުފެދޭ   ލިބިދޭ  އިޚްތިޞާޞް  ުގޅިެގން  އިޚްތިލާފަކާ 

އެ  މާއްދާތަކަކީ،  ކަމާުގޅޭ  ެއއްބަސްުވމުެގ  އެ  ބަޔާންކުރާ، 
އޮންނަ ަވކިން  މާއްދާތަކާ  އެހެން    ވަކި  ، އެއްބަސްވުމުެގ 

އެހެންނަމަވެސް، ެއއްބަސްވުމަކާ    އެއްބަސްވުމެއް ކަުމަގއި ބެލޭނެއެވެ.
ޅިެގން އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭ ފަރާތް ުގޅޭޮގތުން އުފެދޭ އިޚްތިލާފަކާ ުގ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ
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އެއްބަސްުވމެއްެގ ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލުއުފައްދާ   އެފަދަ  ބަޔާންކުރާ 
ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ އެ ދެފަރާތުން ވެފައިވާ ޤާނޫނީ އެއްބަސްވުމުެގ  
ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލުއުފެއްދުން ކަމުަގިއވާނަމަ، އެފަދަ ދަޢުވާެއއް  

 . ނުއުފުލޭނެެއވެއެ ކޯޓެއްަގއި 

ދިރިއުޅޭ   ( ކ)   ޢާންމުޮގތެއްަގއި  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ  އުފުލާއިރު  ދަޢުވާއެއް 
އިޚްތިޞާޞް   ންތަ ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  އަދި  ނެތްނަމަ،  އެނެގން 

ޝަރު އެހެން  ބަލާ  އެ   ޠުތައްކަނޑައެޅުުމަގއި  ފުރިހަމަނުވާނަމަ، 
ތަން  ދިރިުއޅޭ  ޢާންމުޮގތެއްަގއި  އޭނާ  އުފުލާއިރު  ދަޢުވާއެްއ 

ދާއިރާ  ޝަރުޢީ  ކަމާބެހޭ  ނިސްބަތްވާ  ދަޢުވާ ެއ  ޓުަގއި  ކޯެގ 
 ލިބިެގންވެެއވެ. އިޚްތިޔާރު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް  އުފުލުމުެގ

  ހަޅަންޖެހޭ ހުށަޢާންމު އުސޫލުން  ށް  ެއްއެގ ކޯޓަކަޝަރުޢީ ދާއިރާވަކި   ( އ)  
އެ  ދަޢުވާ ޮގތުަގއި  ޚަޞްެމއްެގ  ފަނޑިޔާރަކު  އެްއެގ  ކޯޓުެގ 

އެންމެ އެ ޝަރުޢީ ދާއިރާާއ  ހުށަހަޅާނީ،    އެއްއެ ދަޢުވާހިމެނޭނަމަ،  
 ށެވެ. ކޯޓަކަެގ ކަމާބެހޭ އެއް އޮތް ޝަރުޢީ ދާއިރާ ކައިރީަގއި  

 ގޮތުން މައްސަލަ ޢީޟޫއުމަ
ވަގުތީ ފަރުވާގެ  ބަލާ ކޯޓުން  
 ބެލުން ފިޔަވަޅުތައް 

ބާރު،  ފަރުާވެގ  ވަުގތީ   )ހ(  .19 އަމުރުކުރުމުެގ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅުތައް 

ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް  ނިންމުމުެގ  މައުޟޫޢީޮގތުން    މައްސަލަެއއް 
ތަންފީ  ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް  ެއ  ނުވަތަ  ޝަރުޢީ ޛުކޯޓަކަށް،  ކުރެވޭ 
 ކޯޓަކަށް ލިބިެގންެވއެެވ. ކަމާބެހޭ ެގ ދާއިރާ

ފިޔަވަޅުތަކުެގ ސަބަބުން ފަރުވާެގ  ޤާނޫނީ ބިނާއެއްނެތި އެޅޭ ވަުގތީ   )ށ(  
 ބެލުމުެގ އް  ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަލިބޭ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު  

ނިންމުމުގެ  ަމއުޟޫޢީޮގތުން  މަްއސަލައެއް  އެ  އިޚްތިޞާޞް، 
ފިޔަވަޅެއް   އެ  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް،  ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާޞް 

ދާިއރާޛުތަންފީ ޝަރުޢީ  ެއ    ކަމާބެހޭެގ  ކުރެވޭ  ނުވަތަ  ކޯޓަކަށް، 
ދަޢުވާ އުފުލާއިރު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް ޢާންމުޮގތެއްަގއި ދިރިުއޅޭ ތަން  

Deleted :ބ

Deleted :ްނެއ

Deleted : ްޠެއ

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted : ްޓަށ

Deleted : ްމައްސަލަެއއ

Deleted : ހުށަހެޅުމުެގ

Deleted :ޅ

Deleted :ޭހެޅ

Deleted :ަމައްސަލ

Deleted :ާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޝަރުޢީ ދާއިރ

Deleted : ްދެނ

Deleted : ަަގއި ހުންނ

Deleted :  ުށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުެގ އިޚްތިޔާރ
...

Deleted :  ްވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅުތައ

Deleted :ުޢ

Deleted :ީއ

Deleted :ްތައ

Deleted : ،ްރައްކާތެރިކަުމެގ ފިޔަަވޅުތައް ހިމެނޭޮގތުނ

Deleted : ުޒ

Deleted : ޭަގއި ހިމެނ

Deleted : ،ްރައްކާތެރިކަުމެގ ފިޔަަވޅުތައް ހިމެނޭޮގތުނ

Deleted : ެކާމެދު ޮގތެއް ނިންމުމުގ

Deleted : ުޒ

Deleted :ޭަގއި ހިމެނ
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 ކޯޓަކަށް ލިބިެގންެވެއެވ. ކަމާބެހޭެގ  ނިސްބަތްވާ ޝަރުޢީ ދާއިރާ

ބަޔާންކުރާ   )ނ(   ަގިއ  )ށ(  ާއއި  )ހ(  މާއްދާެގ  ފަރުވާެގ  މި  ަވުގތީ 
ތެރޭަގިއ،   ފިޔަަވޅުތައްެވސް  ރައްކާތެރިކަުމެގ  ފިޔަވަޅުތަކުެގ 

 ހިމެނެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ކޯޓަށްވުރެ  
ޅޭ  ގިނަ ކޯޓަށް ހުށަހެ

 ތައްމައްސަލަ

ެއއް ޚަޞްމުންތަކެްއ ހިމެނޭ   )ހ(  .20 ދަޢުވާ ބިނާކުރާ އަސާސްެގ މައްޗަށް، 
ދެ  ތަފާތު  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައްސަލަ  ިގނަ  ަމއްސަލައަށްވުރެ  އެއް 
ބަޔާންކުރާ   ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި  ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަކަށް 
ކޯޓުން   ހުށަހެޅުނު  ފުރަތަމަ  މައްސަލަ  ެއ  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންކަމަށް 

 ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިެގންޭވތޯ ބަލައި  އެ މައްސަލަ 
ޮގތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، އެ މައްސަލަ ފަހުން ހުށަހެޅުނު އެކަމާމެދު  

މައްސަލަ  ހިނަގމުންދާ  ކޯޓުަގއި  އެ  އިސްނެުގމަށް  އަމިއްލަ  ކޯޓުެގ 
 ލަންވާނެއެވެ. ބެލުން މެދުކަނޑާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުެވރިވެެގން  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   )ށ(  
މައްސަލަ  އެދިއްޖެނަމަ،  ކޯޓުން  ފުރަތަމަ  ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ 
ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ  ކޯޓަށް  އެ  ކޯޓަކުން  އެހެން  ހުށަހެޅިފައިވާ 

 ތާރީޚު ލަސްނުކޮށް ފުރަތަމަ ކޯޓަށް އަންަގންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއްަގއި، މައްސަލަ  )ނ(  
ލިބިެގންވާކަމަށް   އިޚްތިޞާޞް  ކޯޓަށް  ހުށަހެޅުނު  ފުރަތަމަ 

ހުށަހެޅިފައިވާނިންމައިފިނަމަ،   އެ  އެހެން    މައްސަލަ  ކޯޓުތަކުން 
 ކޯޓުތަކަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅަންވާނެެއވެ. 

  27ޤާނޫނުެގ  ނުވަތަ މި  ަގއި  )ބ(  މާއްދާެގ  ވަނަ    18ޤާނޫނުެގ  މި   )ރ(  
މާއްދާެގ )   ވަނަ  ެގ  ވަނަ  9)ހ(  ބަޔާންކުރާނަންބަރު(    ަގއި 

ކޯޓަކަށް    ވާ ޚާްއޞަ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައި އެއްބަސްވުމެްއެގ ދަށުން  

Deleted : ައަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނ

Deleted :  ާޅިފައިވ

Deleted :ާހިންުގން ހުއްޓ

Deleted : ިދެންހުރ

Deleted : ެު

Deleted :ދަށުން އެްގރީމަންޓަކުން ެގ
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މައްސަލަ  ދަށުން    އެއްބަސްވުމުގެ އެ  މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،  
އިޚްތިޞާޞް   ކޯޓުން   ޓަށްއެކޯލިބިެގންވަނީ  ބެލުމުެގ  ެއ  ކަމުަގއި 

ކޯޓަކުން   އެހެން  ހުށަހެޅިފައިވާ  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ކަނޑައަޅަންދެން، 
ައދި  ކޯޓުތަކުން   މެދުކަނޑާލަންވާނެެއވެ.  ބެލުން  މައްސަލަ  އެ  ެއ 

އިޚްތިޞާޞް   ބެލުމުެގ  ަގިއ  އެއްބަސްވުމުލިބިެގންވަނީ  މައްސަލަ 
ކޯޓުން  ދަށުން    ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނޫނުެގ  މި  ކަމަށް 

އެހެންކަނޑައަޅައިފިނަމަ،   ހުށަހެޅިފައިވާ  ަމްއސަލަ  ކޯޓުތަކުން    އެ 
ލިބިެގންނުވާކަމަށް އެ ކޯޓުތަކަށް އިޚްތިޞާޞް އެ މައްސަލަ ބެލުުމެގ 

 ންވާނެެއވެ. ޅަކަނޑައަ

މައުޟޫޢާމެދު ގޮތެއް  
 ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް 

ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މައްސަލަ  
ބެލި ކޯޓަށް ނުވަތަ އެހެން  
 ކޯޓަކަށް ފަހުން ނުލިބުން 

ޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓަކުން، އެ މައްސަލަ  ިއޚްތިޞާވަކި މައްސަލަެއއް ބެލުމުެގ    .21
ަގއި ެއ  މައުޟޫޢުބަލައި، ފައިސަލާކުރަނިވި ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވާނަމަ، އެ  

ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.   މައްސަލަ  އެ  އަލުން  ކޯޓަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  ކޯޓަށް 
ނިންމުމެއް   ނިންމާ  މައުޟޫޢީޮގތުން  ކޯޓުން  އެ  އެފަދައިން  އެހެންނަމަވެސް، 

ހުރަހަކަށްވާނީ،   އެކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް  އަލުން  ކޯޓަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ 
މަރުޙަލާަގއި،   ކަނޑައެޅުުމެގ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުެގ  ަމއްސަލަ  މައްސަލަ  އެ 

ލިބިެގންާވކަމަށް   ކޯޓަށް  ެއ  އިޚްތިޞާޞް  ޤާނޫނުގައިވާ  ބެލުމުެގ  މި 
 ޏެވެ. ޙާލަތެްއަގއި އެކަން ކަނޑައަޅާފައި އޮެވއްޖެއެ ކޯޓުން ޮގތުެގމަތިން 

ޖިނާއީ ކޯޓެއްގެ އިޚްތިޞާޞް  
 ހިނގާ މައްސަލަތައް

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .22 ބަޔާންކުރާ  2މި  މާްއދާަގއި  ކޯޓަކަށް    ވަނަ  މަދަނީ 
ޖިނާއީ   މައްސަލައަކީ  ބެލުމުެގހުށަހެޅިފައިވާ   މައްސަލަތަްއ 

ލިބިެގންވާ   ބަލަންޖެހޭ  އިޚްތިޞާޞް  މަްއސަލައެްއ  ކޯޓަކުން 
މައްސަލަ ކަމަށްވާނަމަ،   ެއ  ކޯޓުަގއި  ެއ 

އަދި   މައްސަލަ    އެކުރިއަށްެގންޮގސްެގންނުވާނެއެވެ.  އެ  ކޯޓުަގއި 
ކުރިއަށްެގންދިޔުން ހުއްޓާލަިއ، އެ މައްސަލަ ކަމާބެހޭ ޖިނާއީ ކޯޓަށް 
ދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު  ޚަޞްމުންނަށް  މައްސަލައިެގ  ހުށަހެޅުމަށް 

 ެއވެ. ޮގތުން، ެއކަން ޚަޞްމުންނަށް އަންަގންވާނެ

Deleted : ެއެްގރީމަންޓުގ

Deleted : ްމައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓަށ

Deleted : ްއެ ެއްގރީމަންޓުން ލިބިދީފައި ނެތްކަމަށ

Deleted : ްޓުން އަމިއްލައަށ

Deleted : ުއެްގރީމަންޓ

Deleted : ، ިއްޚިތާޞްޞ ެއ ެއ ަމްއަސަލ ެބުލުމެގ

ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޯކަޓްށ ިލިބެގްނވާ 

Deleted : ިދެންހުރ

Deleted :  ްއިޚްތިޞާޞ

Deleted :ަޅ

Deleted :ާު

Deleted :  ުއިޚްތިޞާޞް ކަނޑައަޅާ މަރުޙަލާގައި މައުޟޫއާމެދ
ގޮތެއް ނިންމުން 

Deleted :ުއިޚްތިޞާޞާމެދު ޮގތެްއ ނިންމުމުގައި،   ންކޯޓ
އިޚްތިޞާޞް ެއމައްޗަށް ބަރޯސާވާ  މައްސަލަިއެގ 
މަުއޟޫޢާމެދު ޮގތެއް މަިއަގނޑު މައްސަލަިއެގ 

މެދު ކޯޓުން މައުޟޫޢާމައްސަލައިެގ  ނިންމައިފިނަމަ، 
ލިބިފައިވާ   ބާރުކަނޑައެޅި ނިޔާެގ ނިންމުމަކީ ނިންމި 

ބެލުމުެގ   އެއްއެ މައްސަލަ ނިންމުމަކަށްވާނީ، 
އިޚްތިޞާޞް އެ ކޯޓަށް ލިބިެގންވާކަމަށް އެ ކޯޓުން  

ޙާލަތެއްަގއި އެކަންޏެވެ.  މައިފިނިން

Deleted : ްކޯޓަކަށ

Deleted : ީމަދަނ

Deleted : ެއ
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އޮތްނަމަވެސް،   )ށ(   އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މަްއސަލައަކާ  މި  ޖިނާއީ 
އެފަދަ    ޅުންހުރިުގ ނުވަތަ  މައްސަލަތައް  ޖިނާއީ މަދަނީ 

އުފެދޭ   މަްއސަލަތައް އިލްތިޒާމަކާުގޅޭ  މަދަނީ  މައްސަލައަކުން 
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމާބެހޭ ބެލުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނުެގ  

ޤާނޫނެއްެގ   ޖިނާއީ  ޖިނާއީ  ބެލުމުެގ ދަށުން  މައްސަލަތައް 
ލިބިެގންވާ  އިޚްތިޞާ އިޚްތިޔާރަކަށް   ކޯޓަކަށްޞް  މި   ،ލިބިދޭ 

 ކަމެްއެގ ސަބަބުން އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. ޤާނޫނުަގިއވާ ެއއްވެސް  

ދަޢުވާެއއް    .23 ރައްދު ދަޢުވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  މަްއޗަށް  ކޯޓަކަށް  ވާޤިޢާތަކާ  ފައިބިނާވެ އެ  ވާ 
ދަޢުވާ ހިނަގމުންދާ   ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނުުގޅިެގން ކުރާ ރައްދު ދަޢުާވެއއްަގއި،  

ޤާނޫ މި  ޙާލަތްތަކުަގއި  ނުަގއިކޯޓަކީ  ބެލުމުެގ    ބަޔާންކުރާ  މައްސަލަ  އެ 
ކަމަށްވާނަމަ،   ކޯޓު  ލިބިެގންވާ  މައްޗަށް  އިޚްތިޞާޞް  ފަރާތުެގ  ދަޢުވާކުރާ 

ކޯޓުަގއި އެ  ެއއްވެސް  ހުށަހެޅިދަޢުވާއެއް  ރައްދު    ހަމަ  އަދި  ދާނެެއވެ. 
ހުށަހެޅުނުސަބަބަކާހުރެ   ނަމަވެސް  ފުރަތަމަ  ބާޠިލުކުރެވުނު  ނުވަތަ   ދަޢުވާ 

ެގންދިޔަނަމަެވސް ދަޢުވާ  ،  އަނބުރާ  ރައްދު  ކުރެވޭ  ކޯޓުަގިއ  އެފަދައިން  އެ 
 ޓަށް ލިބިެގންެވެއވެ. އެ ކޯއިޚްތިޞާޞް،   ކުރިއަށްެގންދިޔުމުެގ

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ  
 ދަޢުވާ 

ކޯޓަކަށް  މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން މައްސަލައެއް ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވާ    .24
ުގޅޭޮގތުން   މައްސަލަާއ  ެއ  ހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށް،  ތިންވަނަ  ދަޢުވާއެްއ 

ފަރާތުން  ފަރާތަކުން   ތިންވަނަ  އެ  ހުށަހަޅައިފިނަމަ،  ހުށަހަޅާ ދަޢުވާެއއް 
ބަލާނީ     ކޯޓުންނެވެ. ހުށަހެޅުނު  މައްސަލަ  ފުރަތަމަ  ދަޢުވާވެސް 

ދަޢުވާެއއް  ހުށަހަޅާ    ންތިންވަނަ ފަރާތުއެފަދައިން ެއ  އެީއ،  އެހެންނަމަވެސް،  
އެ ފުރަތަމަ ދަޢުވާ ެއ ކޯޓުަގިއ    ލިބިދެވޭނީ،އެ ކޯޓަށް    ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް

ސަބަބަކީ، އުފު ހަމައެކަނި  ބެލުމުެގ  އެ    ލި  އިޚްތިޞާޞް ޙަޤީޤީ  ދަޢުވާ 
ކޯޓަކުން   ހިމެނޭޮގތުން  ލިބިެގންވާ  ފަރާތް  ތިންަވނަ  ބެލުއެ  މައްސަލަ  ން އެ 
 އެކަންޏެވެ. ވާ ޙާލަތުަގއި  ނު ހުއްޓުވުމަށް ކަމުަގއި

Formatted: Complex Script Font: Faruma

Deleted : ޭޅިެގން އުފެދ
Formatted: Complex Script Font: Faruma

Formatted: Complex Script Font: Faruma

Formatted: Complex Script Font: Faruma

Deleted :ާއިޚްތިޞާ  ކޯޓަކަށް ލިބިެގންވ

Deleted :ްޞަށ
Formatted: Complex Script Font: Faruma

Deleted : ްެގނ

Deleted : ުއަސްލ

Deleted :ާނ

Deleted :ްއެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިނ

Deleted : ،

Deleted :  ްދަޢުވާކުރާ ފަރާތުެގ މަްއޗަށ

Deleted : ިކުރެވ

Deleted : ުއަސްލ

Deleted :  ޓުެގ އިޚްތިޞާޞް އެ ރައްދު ދަޢުވާއެްއެގ
މައްޗަށް ހިނާގނެެއވެ. 

Deleted : ،ީހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާެއއް ހުށަހެޅިފައިވަނ
ތިންވަނަ ފަރާތެއް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާެއއްަގއި އޭނާެގ  

ނެފަދަ ނަތީޖާއެއް މައްޗަށް ކޯޓުެގ އިޚްތިޞާޞް ނުހިނާގ
ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ނެރުމަށްކަމަށް ނުވާނަމަ،

Deleted : ުމި ޤާނޫނާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުެގަމތިން އަސްލ

Deleted :  ާބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވ
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އާބިޓްރޭޝަންގެ  
 އެއްބަސްވުންތައް

އެއްބަސްވު  .25 ހިނާގެމއް  އާބިޓްރޭޝަންެގ  މަްއޗަށް  މި    އެ  މައްސަލަެއއް، 
އެފަދަ   2ޤާނޫނުެގ   ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،  ކޯޓަކަށް  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގިއ  ވަނަ 

ޤާނޫނުޢަމަލުކުރާނީ،  ކޯޓުން  މައްސަލައަކާމެދު   ަގިއ  އާބިޓްރޭޝަނުެގ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 އޮވެދާނެ ޙާލަތެއްގައި  ލިބިދީފައި   އިޚްތިޞާޞް   އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކަށް   –ދެވަނަ ބައި 
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފުލިދާނެ ދަޢުވާތައް 

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ  
ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެނަމަ  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި  
 ދަޢުވާކުރެވުން 

އުފުލޭއިރު    .26 ލިބޭ  ދަޢުވާއެއް  ތަނަކީ    ތްފަރާދަޢުވާ  ދިރިއުޅޭ  ޢާންމުޮގތެއްަގއި 
ކަމަށްވާނަމަ،   ފަރާތަކީ  ދިވެހިރާއްޖެ  ނިސްބަތްއެ  ޤައުމަކަށް  ވާ ކޮންމެ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުަގިއ އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް  ނަަމވެސް،  ފަރާތެއް ކަމުަގއިވީ
 ނެއެވެ. ދާއުފުލި ދަޢުވާ

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅޭ  
ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ  

ކަމުގައިނުވިނަމަވެސް  
 ދަޢުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

 ޙާލަތްތައް  ނެއުފުލޭ

ދިރިއުޅޭ  ދަޢުވާއެއް   )ހ(  .27 ޢާންމުޮގތެއްަގއި  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ  އުފުލޭއިރު 
ައންނަނިވި  ނުވިނަމަެވސް،  ކަމުަގިއ  ދިވެހިރާއްޖެ  ތަނަކީ 
ބެލުމުެގ  މައްސަލައެއް  އެ  ކޯޓުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޙާލަތްތަކުަގއި 

 . އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވެެއވެ

ކޮންޓްރެކްޓުެގ  މައްސަލަތަކު ކޮންޓްރެކްޓާުގޅޭ    (1)    އެ  ަގިއ، 
އިލްތިޒާ އަސާސީ  އަދާކުރަންޖެހެނީ  މުއެންމެ  ތައް 

 ؛ވުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަމަށް

ކަމަށް   (2)    ޚިލާފުވި  ވާޖިބަކާ  ނުވަތަ  އިލްތިޒާމަކާ  މަދަނީ 
ހާދިސާ އެ  މައްސަލަެއްއަގިއ،  ދަޢުވާކުރާ   ެގއްލުންދެނިވި 
ތަނަ ކަމަށް  ކީހިނިގ  ެގއްލުންދެނިިވ  ) ؛ވުންދިވެހިރާއްޖެ 

ހާދިސާ ހިނިގ ތަނުެގ މާނަިއަގިއ، ސީދާ ެގއްލުން ލިބުނު 
ހިނިގ   ހިނުގމައެ  ތަނާއި  ޢަމަލު  މެދުވެރިިވ    ށްޢަމަލު 

Deleted : ްންތަކާ ުގޅޭޮގތުނ

Deleted : ު2013/10ޤާނޫނު ނަންބަރ (

Deleted : )

Deleted :-

Deleted : ީބައިނަލްއަޤްވާމ

Deleted : ްކޮންމެ ޤަުއމަކަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތ
ދަޢުވާެއއް އުފުލޭއިރު  ނިސްބަތްވީނަމަވެސް، 

Deleted : ެއ

Deleted : ްތެއ

Deleted :ަނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށް  ޢީުަބީއެއީ ޠ
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުަގއި އެ ފަރާތަކާ  ވީނަމަވެސް، 

Deleted : ޭކުރެވ

Deleted : 

Deleted ::

Deleted :ުކަންކަމ

Deleted :ްމ

Deleted : ެވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އ
މައްސަލަެއއްެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންެވއެވެ. 

Deleted :  ޓޯޓްެގ

Deleted : ެވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އ
؛ވުންމައްސަލަެއއްެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންެވއެވެ. 

Deleted : ައެފަދ
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 . (ހިެމނެއެވެ ވެސްތަން ވުޖޫދުވި ޙާލަތް

މައްސަލައަކީ،    (3)    ހުށަހެޅޭ  ކޯޓަކަށް  ދަޢުވާލިބޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
ިއޚްތިޞާޞް  ފަރާތުން   ކޯޓެއްެގ  ފައިާވ  ޤަބޫލުކޮށްއެ 

އިޚްތިޞާޞް    ބެލުމުެގ  މައްސަލައެއްމައްސަލަެއއްނަމަ، އެ  
ކޯޓަކަށް   ދަޢުވާލިބޭ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ލިބިެގންެވެއވެ. 

ކޯޓަކަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޯޓުެގ    ވަނީ،ޟިރުޙާފަރާތުން 
ކަމަށްވާނަމަ،އިޚްތިޞާޞް ސުވާލުުއފެއްދުމަށް  ިމ   އާމެދު 

ބޭނުމަށްޓަކައި   ކޯމާއްދާެގ  އޭނާ  ޓުެގ  އެ  އިޚްތިޞާޞް 
 ކަމަށް ބަލައިެގންނުވާނެެއވެ. ޤަބޫލުކުރީ 

ބިނާެވފައިވަނީ    ދަޢުވާއެްއެގ  (4)    މުދަލެއްެގ  އަސާސް  ނުއުފުލޭ 
މިލްކުވެރިކަމާުގޅޭ މައްސަލައެްއ ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލެއްެގ  

ޙައް އޮތް  ބެލުމަށް   ޤަކާުގޅޭ މައްޗަށް  މައްސަލައެއް 
ެއ   ނުއުފުލޭ  އޮތީ  ބިމެއް  ކަމަށްވެފަިއ،  މުދަލެްއ  ނުވަތަ 

 ؛ ުވންހުރީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަމަށް

ކުންފުދަޢުވާއެްއެގ  (5)    ބިނާވެފަިއވަނީ  އަސާސް  ނިތަކާއި،   

ޤާނޫނީ އެހެނިހެން  ޝަޚްޞުތަކުެގ ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ،   
ބެލު ުގޅޭޮގތުންޞައްޙަކަން  ތަންތަން ނުވަ  މާ  އެފަދަ  ތަ 

ުގޅޭޮގތުންބާޠިލުކުރު އުވާލު  މާ     ުގޅޭޮގތުން މާ  ނުވަތަ 
ނިންމުންތަކުެގ ނުވަތަ އެތަންތަނުެގ ުގނަވަންތަކުން ނިންމާ  

ބެލު ުގޅޭޮގތުންމާޞައްޙަކަން  ެއ      ކަމުަގިއވާނަމަ، 
ޝަޚްޞު،  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ޖަމްޢިއްޔާ  ނުވަތަ  ކުންފުނި، 

ޤާއިުމކޮށްފައިވަނީ ފައިށްކޮރަޖިސްޓަރީ ނުވަތަ  ވަނީ 
 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަމަށްވުން 

Deleted : ްހިނގި މަުގފަހިވާނެ ކަމެއްކަމަކަށ

Deleted : ާކަށް އެ  ޓުތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯހާޟިރުވ

Deleted : ެގ

Deleted :ާހ

Deleted : ީވ

Deleted :ުރަމަށްނަމަ، މި އުސޫލެއް ރުތަޢުނުކ
އެ ކޯ ނުހިނާގނެއެވެ. 

Deleted : ެމައްސަލަިއގ

Deleted :  ްބިމެއް ނުވަތަ އެނޫންެވސ

Deleted : ޭޤުތަކާުގޅ

Deleted : ެވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އ
މައްސަލަެއއްެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންެވއެވެ. 

Deleted :ްެގ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މައްސަލަެއއ
ޤާއިމުވެފަިއވާ ކުންފުންނިތަކާިއ، އެހެނިހެން ޤާނޫނީ  

ުަޢީ ނުަވތަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތަކުެގ  ޝަޚުޞުތަކާިއ، ތަބީ
މައްޗަށް ެއކުލެިވެގންވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުެގ ޞައްޙަކާމަިއ،  
އެފަދަ ކިޔާންތައް ބާޠިލުކުރުން ނުވަތަ ުއވާލުން ނުވަތަ 

އެތަންތަނުެގ ުގނަވަންތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުެގ 
ވާނަމަ،  ؛ ުވންޞައްޙަކަން ބެލުން ކަމުަގއި

Deleted : ެވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އ
މައްސަލަެއއްެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންެވއެވެ. 
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ޢާންމު   (6)    ބިނާވެފައިވަނީ  އަސާސް  ދަޢުވާއެްއެގ 
އެއްޗެްއެގ ޞައްޙަކަން ރަޖިސްޓަރީއެްއަގއި ލިޔެފައި ޮއންނަ  

ކަމަށް  ރަޖިސްޓަރީއެއް    ވެފައި، ކަނޑައެޅުމަށް  އޮތީ، އެ 
 ؛ވުން ކަމަށްދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ތަނަކަށް    (7)    ަވކި  ބިނާވެފަިއވަނީ  އަސާސް  ދަޢުވާއެްއެގ 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް   ތަނެއްަގއި  ވަކި  ނުވަތަ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

ޕޭޓަންޓް ޓްރޭޑްމާރކާއިހުށަހަޅާފައިވާ  އެނޫންވެސް   ާއއި، 
ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ޙައްޤުތަްއ  މުދަލާުގޅޭ  އޭެގ  ފިކުރީ  އި 

ކަނޑަެއޅު ގު ޞައްޙަކަން  ެއ   ޅޭޮގތުންމާ  ކަމަށްވާނަމަ، 
ެއއްޗެއް  ްއޗެްއ  އެ އެ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް  ނުވަތަ 

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަމަށްވުން ޅާފައިވަނީހުށަހަ

ެއއީ،   (8)    މައްސަލަެއއްނަމަ،  ތަންފީޛުކުރުާމުގޅޭ  ޙުކުމެއް 
 ؛ ވުންކަމަށްޙުކުމެއް ކުރަންޖެހޭ ޛުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީ

ދެފަރާ  (9)    ހައިސިްއޔަތުން  ދެމެދުަގއި  ވިޔަފާރިވެރިންެގ  ތެއްެގ 
ޤާނޫނުތަކުެގ  ެއއްބަސްވުމަކީ،    ޤާނޫނީވެޭވ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބާޠިލު  ނުވަތަ  ޞައްޙަނޫން  ދަށުން 
އުފެދޭ   އެ އެއްބަސްވުމުެގ ދަށުންކަށްނުވާނަމަ،  އެއްބަސްވުމަ
ދަޢުވާއެއް  އިޚްތިލާފަކާ ުއފުލޭ  ބެލުމުެގ   ުގޅިެގން 

ލިބިެގންވަނީ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަމައެކަނި  އިޚްތިޞާޞް 
ެއ    ކަމުަގއިކޯޓަކަށް  ކޯޓުތަކަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަކި  

ޢިބާރާތުން  ޞަލިޔުމުން،  ދެފަރާތުން   ާވ  ބަޔާންކޮށްފައިރީޙަ 
މައްސަލައެއް  ެއއްބަސްވުމަކާުގޅޭ  އެފަދަ    ޙާލަތުގައި، 

ކޯޓުތަކަށް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުެގ 
އުފެދޭ    .ލިބިެގންެވއެވެ ުގޅޭޮގތުން  އެއްބަސްުވމަކާ 

ުގޅިެގންއިޚްތިލާފަ ފަރާތް  އިޚްތިޞާ  ކާ  ލިބިދޭ  ޞް 

Deleted :  ީމައްސަލަެއއްެގ މަޤްޞަދަކ

Deleted :ާއޮންނަ ޢާންމު  ބަލަހައްޓަމުން ެގންދ
ރަޖިސްޓަރީއެްއަގއި ލިޔެފައި ޮއންނަ 

ޞައްޙަކަން   ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްެގއެްއޗެްއެގ
ކަމަށްކަނޑައެޅުން  

Deleted : ެވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އ
މައްސަލަެއއްެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންެވއެވެ. 

Deleted : ިހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއ
ޑިޕޮސިޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ދަޢުވާެއްއ ނުވަތަ ދިފާޢުއެއްެގ  
...

Deleted :  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އެ ަމއްސަލަެއއްެގ
...

Deleted :  ީހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކ

Deleted : ުޒ

Deleted : ްނުވަތަ ކުރެވިފަިއވާ  ޙުކުމެއ

Deleted :ީޒުކުރުމާުގޅޭ މައްސަލަެއއް ޛުތަންފ

Deleted : ެވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އ
...

Deleted :  އެްގރީމަންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުތަކުެގ
...

Deleted : ްތަކުނ

Deleted : ާކުރ

Deleted : ްއެ ޤާނޫނީ ުގޅުމުެގ  ަގއި،  ކޮންޓްރެކްޓެއ
...

Deleted :  ްނުވަތަ އުފެދިދާނެ ޚިލާފަކާ ުގޅޭ މައްސަލަެއއ

Deleted :  ަޚާއްޞ

Deleted : ަށް ކަމަށް ކަނުވަތަ ކޯޓުތަކ

Deleted :ަސ

Deleted :ު؛ންވ

Deleted :ާު ނަމަ، އެ މައްސަލަެއއް ބެލުމުެގ
...
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މާއްދާތަކަކީ، ކަމާުގޅޭ  ެއއްބަސްވުމުެގ  އެ  ެއ    ބަޔާންކުރާ، 
އޮންނަ   އެއްބަސްވުމުގެ  ަވކިން  މާއްދާތަކާ    ަވކި   ،އެހެން 

ބެލޭނެއެވެ. ކަމުަގއި  އެހެންނަމަވެސް،    އެއްބަސްވުމެއް 
ުގޅިެގން   އިޚްތިލާފަކާ  ުއފެދޭ  ުގޅޭޮގތުން  އެއްބަސްވުމަކާ 

އެފަދަ  އިޚްތިޞާ ބަޔާންކުރާ  ފަރާތް  ލިބިދޭ  ޞް 
ހަމައެކަނި  ފައްދާ  ޞައްޙަކަމާމެދު ސުވާލުއު  މެްއެގއެއްބަސްވު
ވެފައިވާ  ސަބަބަކީ   ދެފަރާތުން  އެއްބަސްވުމުެގ    ޤާނޫނީއެ 

އެކަމާމެދު  ޞައްޙަ ކަމުަގިއވާނަމަ،    ފަދަ ސުވާލުއުފެްއދުން 
 . ނެެއވެއުފުލޭދަޢުވާއެއް ނު 

ވިްއކުމުެގ    (10)    ހޯދުމުެގ  މުދާ  ޚިދުަމތް    ެމއްެއއްބަސްވުނުވަތަ 
އަމާޒުކޮށް ވެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ިވޔަރާފިެއއް   ެގންފަިއވަނީ 

ކުރާ   މަސައްކަތެއް  ފަންނީ    އެކުަގއި   ފަރާތަކާނުވަތަ 
  ތާ ުގޅުންހުރި އެ މަސައްކަ  އެއްބަސްވުަމކީއެ  ކަމަށްވެފަިއ،  

ކަމަ އެއްބަސްވުުމެގ  ށްވާނަމަ،  އެއްބަސްވުމެއް  އެ 
ޮގތެްއަގިއ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ތެރެއިން    ބައިވެރިންެގ ޢާންމު 

ލިބިަގންނަ   ޚިދުމަތް  ނުވަތަ  މުދާ  އެ ދިރިއުޅޭ،  ފަރާތުން، 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަނެއް ބައިވެރިޔާެގ މަްއޗަށް  އެއްބަސްވުމުެގ  
އުފުލައިފިނަމަކޯޓެްއަގއި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ދަޢުާވއެއް 

ަމއްސަލަެއއް  އެ  އިޚްތިޞާޞް    ބެލުމުެގ  ކޯޓުތަކަށް 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ެއ    ދަޢުވާއެއްނަމަ،  އެއްބަސްވުމަކާުގޅޭ ވަޒީފާެގ    (11)   
ބަިއވެރި ތެރެއިންއެއްބަސްވުމުެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   ންެގ 

ަވޒީފާެގ  ޢާންމުޮގތެއްަގއި   އެ  މުވައްޒަފު،  މަސައްކަތްކުރާ 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އަނެއް ބައިވެރިޔާެގ މަްއޗަށް  އެއްބަސްވުމުެގ  
ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،އުފުލައިފިނަމަދަޢުާވއެއް  ކޯޓެްއަގއި  

Deleted : ްޞާުގޅޭޮގތުން ކޮންޓްރެކްޓެއްަގއި ދެފަރާތުނ
ކޮންޓްރެކްޓުގެ އެ އެއްބަސްވެފަިއވާ ކަންތައްތަކަކީ، 

Deleted : ެކޮންޓްރެކްޓުގ

Deleted :ްމިނިވަނ

Deleted : .ެއެްގރީމަންޓެކެވ

Deleted : ްކޮންޓްރެކްޓެއ

Deleted : ްކަމަށްބުނެ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބުެގ  ނޫނ
މައްޗަށް އިޚްތިޞާޞް ލިބިދޭޮގތަށް އޮންނަ 

...

Deleted : ،އެ  ކޮންސިއުމާ ކޮންޓްރެކްޓާުގޅޭ ކަންކަމުަގިއ
...

Deleted : ިކުރެވ

Deleted :ީއިޤްތިޞާދ

Deleted : ުމީހާކާއެކ

Deleted : ިއަދ

Deleted : ީކޮންޓްރެކްޓަކ

Deleted : ޭތުެގ ދާއިރާއާ ުގޅ

Deleted : ަކޮންޓްރެކްޓަކ

Deleted :  ިޢާންމުޮގތެއްަގއ

Deleted : ާމީހ

Deleted :  އެ ކޮންސިއުމާ ކޮންޓްރެކްޓުެގ

Deleted : ެގ

Deleted : ފަރުދުންެގ

Deleted : ޭކޮންޓްރެކްޓާުގޅ

Deleted : ،ިކަންކަމުަގއ

Deleted :  ިޢާންމުޮގތެއްަގއ

Deleted : ކޮންޓްރެކްޓުެގ
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ަމއްސަލަެއއް  އެ  އިޚްތިޞާޞް    ބެލުމުެގ  ކޯޓުތަކަށް 
 ލިބިެގންެވއެވެ. 

ަގިއ، ދަރަނިވެރިޔާެގ މައިަގނޑު  ދަޢުާވއެއް އިފްލާސްކުރުމުެގ    (12)   
ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޤާއިމުވެފަިއ    އްލަޙަތުތަޞްމަ ހުރީ 

މައްސަލަެއްއ  ކަމަށް އެ  ކޯޓުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވާނަމަ، 
އިޚްތިޞާޞް   އެފަދަ    ނުވަތަ  ލިބިެގންެވއެެވ.ބެލުމުެގ 

ހިމެނޭ   މައްސަލައެްއަގއި  ދަރަނިވެރިޔާެގ  އިފްލާސްކުރުމުެގ 
ނުވަތަ   އޭޖެންސީެއއް  ނުަވތަ  ޮގތްޕެއް،  ވިޔަފާރީެގ 

ތަނެއް    އަދި  ،ހުރިނަމަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އެހެންވެސް 
ބިނާވެފައިަވނީ  ދަޢުވާެއއް  އެފަދަ  އިފްލާސްކުރުމުެގ 
މުދަލުެގ   ދަރަނިވެރިޔާެގ  ހުރި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ހަމައެކަނި 

ކަމަށްވާނަމަ،   މައްސަލަމައްޗަށް  ބެލުމުގެ ެއ    އެއް 
 އިޚްތިޞާޞްެވސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

މައްސަލަ  )ށ(   )ހ(    މައްޗަށް އެްއެގ  ވަކި  މާއްދާެގ  ބަޔާންކުރާ  މި  ަގއި 
ޙާލަތްތަކުަގިއވެސް،  ކަންކަން   ހިމެނޭ  އެ  ނުހިނާގ  މަްއސަލަިއަގިއ 

ފު ޞާށްވެފައި، ިއންކަމަ  ޚަޞްމުންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން  އެންމެހައި
ކަމެއް    ޤާއިމުކުރުމުެގ ޮގތުން އެކަން އެޮގތަށް ކުރުަމކީ އެދެވިެގންވާ 

މަްއސަލަކަމުަގިއވާނަމަ،   އިޚްތިޞާޞް އެ  ބެލުމުެގ  އެއް 
 ެގންވެެއވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް ލިބި

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   )ނ(   ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  މަްއސަލައެްއ  މި  ފަދަ 
ފު ޤާއިމުކުރުުމެގ ޮގތުން  ޞާއިންދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓެއްަގއި ބެލުމަކީ،  

އެ   ކަމަށް  އެދެވިެގންވާކަެމއް   މަށްކުރު ކަނޑައެޅުމުަގިއ، 
 ެއންމެހައިމައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަކުން އެ މައްސަލައާުގޅޭ  

ރިމަންކަކަ ތެރޭަގއިޢާށް  ޭއެގ  އަންނަނިވި   ޔަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

Deleted :ަ؛ޅާފައިވުންހުށަހ

Deleted :ައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އެ  އުފުލ
ލިބިެގންެވއެވެ. މައްސަލަެއއްެގ އިޚްތިޞާޞް  

Formatted: Complex Script Font: Faruma

Deleted : ުމައްސަލަތަކ

Deleted :ްސ

Deleted : ެުުރީ …މަރުކަޒު  ޤާއިމުވެފައި  އްކުގ
...

Deleted : ެުާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކަށް އ
އަދި  މައްސަލަެއއްެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންެވއެވެ.  

Deleted :މައްސަލަތަކުެގ ައސަރު  އަދި އިފްލާސްކުރުުމެގ
ފައިވަނީ ހަމަެއކަނި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ޤައިދުކުރެވި

  ނުވަތަދަރަނިވެރިޔާެގ މުދަލުެގ ަމއްޗަށް ކަމަށްވާނަމަ، 
...

Formatted: Complex Script Font: Faruma

Deleted : ެތަކުގ

Deleted :ާޚަޞްމުންނަކީ ދިވެހި  އެންމެހައިހުރިހ
...

Deleted :ާސ

Deleted : ެމި މާއްދާެގ )ހ( އެމަްއޗަށް ނުހިނާގނ
އެއް ބެލުމުެގ  އެ މަްއސަލަޙާލަތްތަކުަގިއވެސް، 

...

Deleted : ްޮގތަށ

Deleted :ާސ

Deleted :  ްއެކަން ެއޮގތަށ
...

Deleted : ާއ
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 ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

 ؛ހެކި ނުވަތަ މުދާ ހުރި ތަން  (1)   

ކޯޓެްއަގިއ ހިންުގން މަނާކުރާ  އެ މައްސަލަ    (2)    ދިވެހިރާއްޖޭެގ 
 ؛ޙާލަތެއް ވުޖޫދުވެފައިާވކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ހުށަހަޅަން އެންމެ    (3)    މައްސަލަެއއް  އެހެން   އެކަށީެގންވަނީއެ 
 ؛ޤައުމެްއެގ ކޯޓަކަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން

ފަރުވާ    (4)    އެދޭ  ފަރާތުން  ޤައުމެްއެގ ދަޢުވާކުރާ  އެހެން 
ނުވަތަ  ނަަގއިެއކަށީެގންވާޮގތެްއަގިއ  ކޯޓަކުން   ދެވިދާނެކަން 
 ؛ނޫންކަން

ކޯ  (5)    ޤައުމެއްެގ  ެއހެން  ނުވަތަ  ްއަގިއ  ޓެދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ހިނާގނެ ޚަރަދާއި ލިބޭނެ  ުމަގއި ޔުމައްސަލަ ކުރިއަށް ެގންދި

 ؛ފަސޭހަ

ޤައުމެްއަގއި    (6)    އެހެން  ޙުކުމެއް  ކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 
ކުރުމާއި، އެހެން ޤަުއމެއްެގ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެްއ  ޛުތަންފީ

 ކުރުުމެގ ފުރުޞަތު އޮތް މިންވަރު. ޛުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަންފީ

އިޚްތިޞާޞް    ދަޢުވާއެއް )ރ(   ކޯޓަކަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބެލުމުެގ 
ނޫންކަން   ނުވަތަ  ދަށުން ލިބިެގންވާކަން  ެގ  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

މަސްދުވަހުެގ    (އްކެއެ)  1ހުށަހެޅޭތާ    ދަޢުވާއެ  ކަނޑައެޅުުމަގިއ،  
 ންވާނެއެވެ.  މަނިން މާމެދު ޮގތެއްެއކަ، ތެރޭަގއި 

އެހެން ލިބިެގންވަނީ  އިޚްތިޞާޞް  ބެލުމުެގ    ޮގތުންޢީމައުޟޫދަޢުވާއެްއ    .28 ވަގުތީ ފަރުވާގެ ފިޔަވަޅުތައް
ކޯޓަކަށް   ޤާނޫނުކަމަށްޤައުމެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދަށުން  ީވނަމަވެސް،  ެގ 

Deleted ::

Deleted : ީރަނަގޅ

Deleted :  ްއެހެން ޤައުމެްއެގ ކޯޓަކުނ

Deleted :ިލިބ

Deleted :ެޓ

Deleted :ަު

Deleted : ުއ

Deleted : ުޒ

Deleted : ުޒ

Deleted : ާ(އްކެއެ ) 1މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅޭތ  
… ަމްއސަލައެއް މަސްދުވަހުެގ ތެރޭަގއި އެ 

Deleted : ިކަނޑައަޅައ

Deleted :ާމ

Deleted : ްހުށަހެޅިފައިވާ  އެހެން ޤައުމެްއެގ ކޯޓަކަށ
މައުޟޫ މައްސަލަެއއްަގއި 

Deleted : ީއ

Deleted : ެމައްސަލަ  އ

Deleted : ްއެ ކޯޓަކަށ

Deleted :ިލިބިދީފައ
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އެދެވިދާނެ   ުގޅޭޮގތުން  ޅެއް  ފިޔަވަފަރުވާެގ  ވަުގތީ  ހޯދުމަށް  ދަޢުވާައކާ  އެ 
ފަރާތްތަކަށްމައްސަލައިއެދި    މަށްއަޅައިދިނު ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތު   ަގއި 

ކޯ ވަުގތީ    ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   ޓަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  މި 
ތެރޭަގިއ،  ފަރުވާެގ   ފިޔަވަޅުތައްފިޔަވަޅުތަކުެގ   ެވސްރަްއކާތެރިކަމުެގ 

 އެވެ. ހިމެނެ

އެހެން ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކަށް  
  ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .29 ލިބިދޭ    27މި  އިޚްތިޞާޞް  ދަށުން  މާއްދާެގ  ވަނަ 
މައްސަލަެއއް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުނުއިރު، ހަމަ ެއ ދަޢުާވ 

އަސާސްެގ ަމްއޗަށް ެއ ޚަޞްމުންެގ މެދުަގިއ ހިނާގ   ކޮށްފައިވާބިނާ
ކޯ  ބޭރުމައްސަލަެއއް  އެހެން   ހިނަގމުންދާނަމަ، ޓެއްޤައުމެްއެގ  ަގއި 

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،   މަކުޚަޞްމައްސަލަިއެގ   ހުށަހެޅުމެއް  ެއފަދަ 
ޙާލަތްތަކުަގއި،   މައްސަލަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަންނަނިވި  ހިނަގމުންދާ 

 ހިންުގން ހުއްޓާލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަށް ނިންމިދާނެެއވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭ  (1)    ޙުކުމަކީ  ކުރާ  ކޯޓުން  ޤައުމުެގ    ގެ ބޭރު 
ޤަބޫލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ައދި/  ނެކޯޓުތަކުން  ނުވަތަ 

 އަދި ؛ ކުރެވޭނެ ޙުކުމަކަށް ާވނެކަމަށް ބެލެވުންޛުތަންފީ

ހިނަގމުންދާ    (2)    ހިންުގން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  މައްސަލަ 
ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކަިއ  ޞާއިންކީ،  ހުއްޓާލުމަ ކޮންމެހެން ފު 

ކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމެއްކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ 
 ޤަބޫލުކުރެވުން. 

މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ،   )ށ(   ޙާލަތްތައް  ގައި  އަންނަނިވި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ފަދަ   ކުރިއަށް  ބަޔާންކުރާ  ކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައްސަލައެއް 

 . ެގންދެވިދާނެެއވެ

މައްސަލަ) (1)    ހިނަގމުންދާ  ކޯޓުަގއި  ޤައުމުެގ  ހިންުގން    ބޭރު 

Deleted : ޭރައްކާތެރިކަމުެގ ފިޔަވަޅުތައް  ން ލިބިދ
ވަުގތީ  ހިމެނޭޮގތުން، 

Deleted :  ްޅުތައ

Deleted :ްނ

Deleted :ްޓުތަކަށ

Deleted :ާކުރ

Deleted :ްއެހެނ

Deleted :ުޓ

Deleted :  ްއެއ

Deleted :  ްފަރާތުނ

Deleted :   ްމިފަދައިން ނިންމޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައ
: .ފުރިހަމަވާނަމައެވެ

Deleted ::

Deleted :¶
...

Deleted :  ްރާއްޖެއިނ

Deleted : ިަގއ

Deleted : ،ެބަލައިަގނ

Deleted : ުއަދި މުނާސަބ

Deleted :  ިޙާލަތުަގއ

Deleted : ުޒ

Deleted :ްމައްސަލަ  ސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޞާއިނ
...

Deleted : ާދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނަގމުންދ

Deleted ::

Deleted :  ްރާއްޖެއިނ

Deleted : ްވެސ



26 

 

 ؛ ެގންދިޔުންނުވަތަ ދަޢުވާ އަނބުރާ  ލުންހުއްޓާ (

ބޭރު ޤައުމުެގ ކޯޓުަގއި ހިނަގމުންދާ މައްސަލަ އެކަށީެގންާވ    (2)   
އްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި ނިމިދާނެކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓަށް  މު

 ނުވަތަ؛ ނުފެނުން

ފު  ޞާއިންކުރިއަށްެގންދިޔުމަކީ،  މައްސަލަ    (3)   
 . ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވުން  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި

އެ ކޯޓުން ެގ ކޯޓުން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލަ  މެއް ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައު (ނ)  
ޤަބޫލުކުރާދިވެހިރާއްޖޭ  ނިންމައި، ކޯޓުތަކުން  އަދި/ނުވަތަ   ނެެގ 

ޙުކުެމއްޛު ތަންފީދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ނަމަ، ކޮށްފި  ކުރެވޭނެ 
ކޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މައްސަލަ  ހިނަގމުންދާ  ން  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ބާޠިލުކުރަންވާނެެއވެ. 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް 

ދަޢުވާކުރުމުގެ މުއްދަތުތަކަށް  
 ޢަމަލުކުރަން ލާޒިމުވުން 

އެހެން  )ހ(  .30 ކަނޑައެޅިެގން  ޤާނޫނުަގއި  މި  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއްަގއި  އެހެން 
މަދަނީ   ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ދަޢުވާެއއް  ޮގތަކަށް 

ުމްއދަތުތައް،   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބާބުަގއި  މި  ކަމަށް  އުފުލަންވާނެ 
އެ   އަދި  ހިނާގނެެއވެ.  މައްޗަށް  ދަޢުވާއެްއެގ  ކޮންމެ  އެފަދަ 
ފަހުެގ  ޭއެގ  އުފުލާފައިނުވާނަމަ،  ދަޢުާވއެްއ  އެ  މުއްދަތުަގއި 

 ތާރީޚެއްަގއި އެ ދަޢުާވެއއް އުފުލުމުން ބަރީޢަވެެގންވެެއވެ. 

 ބާބުަގއި ބަޔާންކުރާ ުމއްދަތުތައް ހިނަގން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނަށް  މި )ށ(  
 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ. 

Deleted :1

Deleted : ި؛ބާޠިލުުވންނުވަތަ  އޮތުންލާފައ

Deleted :  ްރާއްޖެއިނ

Deleted :ުމ

Deleted :ަު

Deleted :ްސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޞާއިނ

Deleted : ީހިންުގން ހުއްޓާލުމަކ

Deleted :.

Deleted :ޅ

Deleted :ުމ

Deleted :،ިނިމ

Deleted : ާއޭެގ ނަތީޖާެއއްެގ ޮގތުން އެ ކޯޓުން ކުރ
ދިވެހިރާއްޖޭ ޙުކުމަކީ 

Deleted :  ިަގއި ބަލައިަގނެ، އަދި މުނާސަބު ޙާލަތުަގއ

Deleted : ުޒ

Deleted :  ިދެވަނަ ބައ-
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ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް  
 ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢާންމު މުއްދަތު 

މި ޤާނޫނުަގއި އަދި އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ    .31
ހިނދަކު، މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ، އެ ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބު ނުވަތަ 

)ހައެއް(   6ދަޢުވާ އެމައްޗަށް ބިނާވާ ޚުޞޫމާތް މެދުވެރިވި ތާރީޚުން ފެށިެގން  
 އެވެ.  އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވެފައިނުާވނަމަ

އް ހިމެނޭޮގތުން،  އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއްނެތި ަވޒީފާއިން ވަކިކުރުމާުގޅޭ ދަޢުވާތަ   .32 ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް 
ފެށިެގން   އެންމެހައި  ުގޅޭ ވަޒީފާއާ ތާރީޚުން  ަވކިކުރި  ވަޒީފާއިން  ދަޢުާވތައް، 
)ތިނެއް( މަސް   3ތާރީޚުން ފެށިެގން    ވިކުރުމުެގ ޙައްޤު އުފަން  ދަޢުވާނުވަތަ  

 ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 

މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަމާބެހޭ  
 މައްސަލަތައް

އެ މުދަލެއް އެ    ،ބަދަލުކުރުމަށްފަހުއުފުލޭ މުދަލެއްެގ މިލްކުވެރިކަން   )ހ(  .33
ފަރާތަކާ ޙާވާލުކުރުުމެގ ކުރިން، ެއ މުދަލުެގ މިލްކުވެރިކަން އެހެން 

އެ މުދަލުެގ މިލްކުވެރިކަން ފަހުން   ،ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރާ ޙާލަތުަގއި
ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތަށް އެ މުދަލުެގ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާބެހޭ  

ހުށަހަޅަ މިލްކުވެރިކަން  ދަޢުވާއެއް  މުދަލުެގ  އެ  ފުރަތަމަ  ންވާނީ، 
ވުމުެގ  )ހައެއް( އަހަރު ދުވަސް  6ބަދަލުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިެގން  

 ކުރިންނެވެ. 

ބަޔާންކުރާ   )ށ(   ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  އުފުލުމުެގ  މި  ދަޢުވާ  ޮގތުެގމަތިން 
ބަޔާންކުރާ  ޙައްޤު   މާއްދާަގއި  އެ  ފަރާތަކުން،  މުއްދަތު ލިބިފައިވާ 

އެ   ސަބަބުން  އުފުލާފައިނުވުުމެގ  ދަޢުވާ  އެ  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ 
މުދަލުެގ އެ    ބަދަލުވެފައިނުވާނަމަ،އެފަރާތަށް  ލުެގ މިލްކުވެރިކަން  ދަމު

 ެގއްލިެގންދާނެެއވެ. މަށްއޮތް އެ ފަރާތުެގ ޙައްޤު މިލްކުވެރިކަ

ަވަގށް  )ނ(   މުދަލެްއ  ަވކި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ދަޢުވާއަކާ   ކުރާ  ުގޅޭޮގތުން  ަވއްކަމާ  އެ  ސަބަބުން  ނެުގމުެގ 
މުްއދަތުތަކެްއ   ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ުގޅޭޮގތުން 
އޮތް  މަްއޗަށް  މުދަލުެގ  އެ  އެހެންނަމަވެސް،  ނުހިނާގނެއެވެ. 

Deleted :  ިކާއި އަދ

Deleted :ޭބެހ

Deleted :ްއެހެނ

Deleted : ްއެ ޚުޞޫމާތެއ

Deleted :  ިމެދުވެރިވ

Deleted :ޭތައްމައްސަލަ  ކޮންޓްރެކްޓާގުޅ
...

Deleted :  ްމިލްކުވެރިކަނ

Deleted :  ްފާއިތުވެފަިއވާނަމަ އެ ދަޢުާވެއއް ކޯޓަށ
ވުމުެގ ކުރިންނެވެ. ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ 

Deleted :  ުދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތ
އަދި އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި   ،ދިޔުމަށްފަހުފަހަނައަޅާ 

Deleted :ާފައިނުވާނަމަ، ކޮށްޙަވާލުދ

Deleted :ްނ

Deleted : ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތަށް އެ މުދަލުެގ
ެގއްލިެގންދާނެެއވެ. މިލްކުވެރިކަން  
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މިލްކުވެރިކަން   ބަޔާންކުރާ  އެފަރާތުެގ  ަގއި  )ށ(  މާއްދާެގ  ިމ 
މުދަލުެގ  އެ  އެފަދައިން  އޭނާއަށް  އަދި  ެގއްލިފަިއވާނަމަ،  ޙާލަތުަގއި 
މިލްކުވެރިކަން ެގއްލުނީ ަވއްކަންކުރުމުެގ ކުރިން ކަމުަގއިވާނަމަ، ެއ  
އޭނާ  އުފުލުމުން  ދަޢުވާެއއް  ކުރެޭވ  ުގޅިެގން  ވަްއކަމާ 

 ބަރީޢަވެެގންވެެއވެ. 

ސަބަބުން ލިބޭ  އަބުރާބެހުމުގެ 
ގެއްލުމުގެ ބަދަލުހޯދުމުގެ ދަޢުވާ  

 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 

ހޯދުމުެގ  އަބުރާބެހުމުެގ    .34 ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ  ލިބޭ    ދަޢުވާއެއް ސަބަބުން 
ތާރީޚުން  ސަބަބު ވުޖޫދުވި  ކުރުމުެގ ޙައްޤު އުފަންވީ  ދަޢުވާ  އުފުލަންވާނީ، އެ  

 ކުރިންނެވެ. ދުވަސް ހަމަވުމުެގ  )އެކެއް( އަހަރު  1ފެށިެގން 

 ޖުޑިޝަލް ރިވިއުގެ 
 ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  ދަޢުވާ

ހުށަހެޅޭނީ )ހ(  .35 ދަޢުވާެއއް  ރިވިުއެގ  ދަޢުވާ    ،ޖުޑީޝަލް  ކުރުމުެގ  އެ 
  3ތާރީޚުން ފެށިެގން ިގނަެވެގން    ވުޖޫދުވިސަބަބު  ޙައްޤު އުފަންވީ  

 ތެރޭަގއެވެ.  ހުެގ)ތިނެއް( މަސް ދުވަ

ބޭނުމަށް )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޙައްޤު  ދަޢުވާ   ، ޓަކައިމި  ކުރުމުެގ 
އެވަނީ،    ކަމަށްތާރީޚު    ވުޖޫދުވި  ސަބަބުއުފަންވީ   ދަޢުވާ ބުނެފައި 

ބިނާވެފަިއވާ،   އިދާރާއެމައްޗަށް  އިދާރީ ދަުއލަތުެގ  އަޅާފަިއާވ  އިން 
 . ފިޔަވަޅު އެޅި ތާރީޚަށެވެ

ހަމަވުމަށްފަހު  )ނ(   މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ކޯޓަށް   ދަޢުވާއެއް  ރިވިއުެގ  ޖުޑީޝަލް  އެ ހުށަހެޅޭ  ބަލަިއަގނެޭވނީ، 

ސަބަބުތަކެއް   އެކަށީެގންާވ  ހުށަނޭޅުނު  ދަޢުވާ  ެއ  މުއްދަތުަގިއ 
ހުރިކަމުަގއި ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދީ، ކޯޓުން އެކަުމެގ ހުއްދަ ދީފިނަމަ  

ކުރިއަށްެގންދި ދަޢުވާ  ދައުލަތުެގ  ޔުނުވަތަ  ރައްދުވާ  ދަޢުވާ  މަށް 
 ކުރާނަމައެވެ. ނުއިދާރާއިން އިޢުތިރާޟު

ޖުޑީޝަލް މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ވަކި ބާވަތެއްެގ   )ރ(  
އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ވަކި ުމއްދަތެްއ  ދަޢުާވއެއް ހުށަހެޅުމަށް  ރިވިުއެގ  

Deleted :ަން ބަދަލުކުރުމާުގޅޭ  މުދަލުެގ މިލްކުވެރިކ
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ  ދަޢުވާއެްއަގއި އެ މުދަލަކީ 

ަވަގށްނަާގފަިއވާ  އޭނާ ބުނާ އެހެން ފަރާތެއްެގ އަތުން 
މުދަލެއްކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެނަަމ، އެހެން ޮގތަކަށް  

ަވއްކަންކޮށްެގން ހޯދާފައިވާ   ،ސާބިތުނުވާހާހިނދަކު
މުދަލުެގ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ވަްއކަމާ 

ުގޅިެގންކަމަށް ބަލަންވާނެެއވެ. 

Deleted :ްމައްސަލަތައ

Deleted :  ،

Deleted :  ިބިނާކުރި ސަބަބު މެދުވެރިވ

Deleted :  ްފާއިތުވެފަިއވާނަމަ، އެ ދަޢުވާެއއް ކޯޓަށ
ދުަވސް ހަމަވުމުެގ  ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

Deleted : ީބިނާކޮށްފައިވާ ވާޤިޢ

Deleted : ިމެދުވެރިވ

Deleted :ްސ
Formatted: Complex Script Font: Faruma

Formatted: Complex Script Font: Faruma

Deleted : ާބިނާކުރ

Deleted : ީވާޤިޢ
Formatted: Complex Script Font: Faruma

Deleted : ިކަމުަގއ

Deleted : .ެެގ ޢަމަލުތަކަށެވ

Deleted : ުއ

Deleted :ުުުނ

Deleted :  ވަކި ބާވަތެްއެގ

Deleted : ޭކަމާބެހ
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ެއ މުއްދަތަކީ މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ  އަދި  ކަނޑައަޅާފަިއވާނަމަ،  
ކުރު   ކަމުަގއިމުއްދަތަށްވުރެ  ދަޢުާވެއއްވާނަމަ،  މުއްދަތެްއ  އެ    ،އެ 

 ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ުމއްދަތުަގއި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އިހުމާލުގެ ސަބަބުން  
ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ  

 މައްސަލަތައް

ހޯދުމާުގޅޭ ދަޢުވާާއއި،   )ހ(  .36 ބަދަލު  ގެއްލުމުެގ  ލިބޭ  އިހުމާލުެގ ސަބަބުން 
ބަދަލުރާެގ  ތު ެގއްލުުމެގ  ލިބޭ  ސަބަބުން  ހޯދުމާުގޅޭ   ޢަމަލެއްެގ 

ޚިލާފުވުމުގެ އަދާކުރަންޖެހޭ    ،ދަޢުވާއާއި  ލިބޭ   ވާޖިބާ  ސަބަބުން 
ބަދަލުެގ   ދަޢުވާހޯދުމާެގއްލުުމެގ  ތެރެއިން،ުގޅޭ  ދަޢުވާކުރާ    ެގ 

ައނިޔާއަށް   ލިބޭ  ހަށިަގނޑަށް  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  ނުވަތަ  ފަރާތުެގ 
ހޯދު ުއފުލަންވާނީ،  ތަދަޢުވާ  މުެގބަދަލު  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  އް  ތިރީަގއި 

 ހުެގ ތެރޭަގއެވެ. )ތިނެއް( އަހަރު ދުވަ 3ން ފެށިެގން ތަކުތާރީޚު

؛  ތާރީޚު  ވުޖޫދުވި ސަބަބު    ކުރުމުެގ ޙައްޤު އުފަންވިދަޢުވާ    (1)   

 ނުވަތަ

މީހާއަށް އަނިޔާވިކަން އެނުގނު  ހަށިަގނޑަށް އަނިޔާ ލިބުނު    (2)   
 ތާރީޚު.

) (ށ)   މާއްދާެގ  އަކުރު (  ނމި  އެ  އޮތްނަމަވެސް،  ަގިއ  އެހެން 

އަނިޔާ  ހަށިަގނޑަށް  ކުރިން  ހަމަވުމުެގ  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
މީހާެގ   މަރުވި  މަރުވެއްޖެނަމަ،  މީހާ  ފަރާތުން  ޘުވާރިލިބުނު  ންެގ 

ބޭނުމަށްޓަކައި،  އެކަމުެގ   ހުށަހެޅުމުެގ  ހުށަހެޅުމުެގ ދަޢުވާ  ދަޢުވާ 
ކަމުަގއިމުއްދަ ތާރީޚު  ނީ،ބަލާ  ތު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ތަކުެގ  ތިރީަގއި 

)ތިނެއް(   3ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވާ ތާރީޚުން ފެށިެގން  
 އަހަރު ދުވަހެވެ. 

 ނުވަތަ ؛ ޚުމަރުވި ތާރީ  (1)   

Deleted : ،ްވީނަމަވެސ

Deleted :މައްސަލަތަކާއި  ރަލުެގ

Deleted : ެޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުމުގ

Deleted : ާމައްސަލަތަކ

Deleted : ްަގއި ދަޢުާވކުރާ ފަރާތަށް ނުަވތަ އެހެނ
ނޑަށް ލިބޭ ައނިޔާެގ ބަދަލު ހިމެނެއެވެ.  ފަރާތެއްެގ ހަށިަގ

Deleted :¶
...

Deleted :ިބިނާކުރ

Deleted : ިމެދުވެރިވ

Deleted :ރ

Deleted :ނ

Deleted : ޭދޫކުރި މުދަލާުގޅ

Deleted :ީތަކ

Deleted :  ެގ

Deleted :ްޚ
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 . ޚުމަރުވިކަން އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ މީހަކަށް އެނުގނު ތާރީ  (2)   

ތަމްސީލުކުރާ އެކަކަށްވުރެ ިގނަ މީހުން ތިބިނަމަ، އަދި މީހާ    މަރުވި (ނ)  
މި  ތަފާތުނަމަ،  ތާރީޚު  އެނުގނު  މަރުވިކަން  އޭނާ  އެމީހުންނަށް 

( )ށމާއްދާެގ  ެގ  ނަންބަރ2ު(  ަވނަ  މުއްދަތު (  ބަޔާންކުރާ  ަގއި 
ބަލަންވާނީ، އަވަ  ުގނުމުަގއި  އެންމެ  ތެރެއިން  ތާރީޚުތަކުެގ  ހަށް  އެ 

 ށެވެ. ތާރީޚަ ބައްދަލުވާ

ބޭނުމަށްޓަކަިއ،   (ރ)   މާއްދާެގ  މަޢުލޫމާތު  މި  އެނުގނު  މީހަކަށް 
ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން އެފަރާތަކަށް   ،ތާރީޚުކަމަށް ބަލާނީ

 ފުރަތަމަ އެނުގނު ތާރީޚަށެވެ. 

ބޮޑުއަނިޔާއަކީ    ލިބިފައިވާ  (1)      ން ެއއްކައަނިޔާ  ނިސްބަތުން 
 އަދި  ؛އެނުގނު ތާރީޚު

މިންވަރެްއ  އެކުަގއި  އަނިޔާ  ލިބުނު    (2)    ވަކި  އަނިޔާެގ  ނުަވތަ 
 ޢަމަލުގެ   އިހުމާލުެގ  ދަޢުވާކުރެވޭވެފަިއވަނީ  މެދުވެރި

ވާޖިބާ ނުވަތަ    ެގ ސަބަބުންސަބަބުން ނުވަތަ ތުރާެގ ޢަަމލު
 އަދި  ؛އެނުގނު ތާރީޚު ންކަސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުެގ ޢަމަލުެގ

ފަރާތެއްކަން  (3)    ކޮން  ފަރާތަކީ  ތާރީޚު  ދަޢުވާލިބޭ   ؛ އެނުގނު 
 އަދި

ހިންިގކަމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު    (4)   
އެހެން   ނޫން  ފަރާތް  ދަޢުާވލިބޭ  ހިންާގފައިވަނީ  ޢަމަލު 

ފަރާތެއްކަން   ކޮން  އެފަރާތަކީ  އެނުގނު  ފަރާތެއްނަމަ، 
ދަޢުާވ  ތާރީޚު   މައްޗަށް  ފަރާތުެގ  ދަޢުވާލިބޭ  އަދި 
 .އްތަޢާބާރުދޭ އެހެން ވާޤިމަށް ހުށަހެޅު
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ބޭނުަމށްޓަކައި،   )ބ(   ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  ނުކޮށް މި  ނުވަތަ  ހިންިގކަމަށް 
ތުހުމަތުކުރެ ބަލާއިރުޤާނޫނީ  ލަކީ،  ޢަމަވޭ  ދޫކޮށްލިކަމަށް   ހަމަތަކުން 

ޢަމައިހުމާލު ޢަމަ  ލެއްކަންެގ  ތުރާެގ  ވާޖިބާ ނުވަތަ    ލެއްކަންނުވަތަ 
ޢަމަ ނުވަތަ ފަިއވާއެނިގއޭނާއަށް  ކަން  އްލެޚިލާފުވުމުެގ  ކަން 

 ކަން މުހިންމެއް ނޫނެވެ.އެނިގފައިނުވާ

) )ޅ(   މާއްދާެގ  )ހމި  އަދި  މުއްދަތު ށ(  ބަޔާންކުރާ  ަގއި   )
ކޯޓަށް   ،ފާއިތުވުމަށްފަހު ދަޢުާވއެްއ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  މި 

 ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. 

ކަމުަގިއ   )ކ(    އަނިޔާ"  ލިބޭ  "ހަށިަގނޑަށް  ބޭނުމަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ  މި 
ކުރިމަތިވާ  ބުނެފައިވަނީ،   ނުވަތަ މީހަކަށް  ބަްއޔެްއ  އެްއވެސް 

ޖިސްމާނީ     ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްނަފްސާނީ    ނުވަތައެްއވެސް 
 ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

ގެ ތެރެއިން  ތަކުދަޢުވާއިހުމާލުގެ  
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ތެރެއިން،  ދަޢުވާތަބަދަލު ހޯދުމުެގ   ެގ )ށމި މާއްދާެގ )ކުެގ   )2  )

ނަންބަރު ބަޔާންކުރާވަނަ  ތާރީޚު މުއްދަތު  ަގއި  ފަށާ  ުގނަން   
ތާރީ ބައްދަލުވަނީ،   މެދުވެރިވި  ސަބަބު  ބިނާކުރި  ޚަށްވުރެ ދަޢުވާ 

 ފަހުެގ ތާރީޚެއް ކަމުަގިއވާ ޙާލަތުަގެއވެ. 

ދަޢުވާއެްއ   )ށ(   ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި   ތައްމުްއދަތު  އަންނަނިވިމި 
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މެދުވެރި  (1)    ބިނާކުރި ސަބަބު  ފެށިެގން    ވިދަޢުވާ    6ތާރީޚުން 
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   (2)  ( މާއްދާެގ  ފެށޭ  ނމި  މުއްދަތު  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި   )
ފެށިެގން   ދުވަ  3ތާރީޚުން  އަހަރު   ސް.)ތިނެއް( 

ެއއީ) ހަމަވަނީ    އެހެންނަމަވެސް  ުމއްދަތު    ައކުރުގެ މި  އެ 
މުއްދަތަވަނަ  (  1) ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ވުރެ  ށްނަންބަރުަގއި 

 . (އެވެވާނަމަކަމުަގއި  ެގ ތާރީޚެއްފަހު

ދަޢުވާ   ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ( ަވނަ ނަންބަރ2ު( ެގ )ށ)މި މާއްދާެގ   (ނ)  
ުގނަން މުއްދަތު  ކަނޑައެޅިފަިއާވ  ތާރީޚަކީ  ހުށަހެޅުމަށް    ،ފަށާ 

ދަޢުވާ   ނުވަތަ  ފަރާތަށް  ލިބިފައިވާ ދަޢުވާކުރާ  ޙައްޤު    އުފުލުމުެގ 
ފަރާތަކަށް   ދަޢުވާލިބުނު  އެހެން  ހޯދުމުެގ  ބަދަލު    ެއއް ެގއްލުމުެގ 

  ެއއްދަޢުވާއެފަދަ    ،އިތު ލިބުނު ތާރީޚާހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާ 
ޙައްޤު   މަޢުލޫމާތުހުށަހެޅުމުެގ  ތާރީޚުެގ ލިބުނު    ލިބިެގންވާކަމުެގ 

 ތާރީޚެވެ.  ބަްއދަލުވާހަށް އެންމެ ައވަން ތެރެއި

) (ރ)   މާއްދާެގ  ބޭނުމަށްޓަކައި(  ނމި  ހޯދުމުެގ "  ެގ  ބަދަލު  ެގއްލުމުެގ 
މަޢުލޫމާތު"    އެއްދަޢުވާ ބޭނުންވާ  ބުނެފައި ހުށަހެޅުމަށް  ކަމަށް 
 އެވަނީ: 

ދަޢުވާަގއި    (1)    ހުށަހަޅާ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ބަޔާންކުރާ ެގއްލުުމެގ 
 އަދި  ؛މަށްއެނިގފަިއވު ތައް ޢާޤިވާ ސީދާ ުގޅޭ މާެގއްލު

   (2)  ( މާއްދާެގ  ބަޔާންކުރާ  ޅމި  ަގއި  އެހެން  ދަޢުވާާއުގޅޭ  ( 
 މަށް.އް އެނިގފަިއވުއެ ޢާޤިވާ

 ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ެގއްލުމާ ( ަވނަ ނަންބަރުެގ 1( ެގ )ރމި މާއްދާެގ ) (ބ)  
ސަބަބުން   އިހުމާލުެގ ޢަމަލުގެ   ،ކަމުަގއި ބަލާނީ  ތައްޢާޤިވާުގޅޭ  ސީދާ
މީހާއަށްން ެގއްލު ހަމަތަކަށް ވި  ބުއްދީެގ  ެގއްލުން،  ލިބުނު  އަށް 

މީހަކަ ިވސްނާ  ޮގތެްއަގިއ  ހަރުދަނާ  ެއކަށީެގންވާ  ށް ބަލާއިރު 
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Deleted :ވަނަ ނަންބަރުެގ 1( ެގ )ރޅ )
...

Deleted : ިގ

Deleted :ެެގއްލުމުގެ  ، ކަުމަގއި ބަލާނީ ުައް…ތައްއ
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ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ  އެކަމާ ުގޅިެގން  މެދުވެރިވިނަމަ، އެ ެގއްލުމަކީ،  
ބޮޑު  ކުދަޢުވާ  އެމީހަކުެވސް  މައްޗަށްފަރާތުެގ   ެއކަށީެގންވާ  ރާނެ 

ކަމަށް   މައްޗަށް  ެގއްލުމެްއ  އެމީހެްއެގ  ދަޢުވާ  ެއ  ޙާލަތުަގިއ،  ވާ 
 . ވެކަށެވާޤިޢާތަޙާލަތްތަކަށް ބާރުދޭ އުފުލުމަށް ބުރަވާ 

) (ޅ)   މާއްދާެގ  )ރމި  ެގ  އެހެން 2(  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުަގއި   )
 : ކީއަޢާޤިވާ

މުޅި ެގއްލުމަކީ ނުަވތަ އެ ެގއްލުމުެގ ވަކި ބަޔަކީ    ވެފަިއވާ  (1)   
ނުވަތަ  ސަބަބުން  ޢަމަލުކުރުމުެގ  ތުހުމަތުކުރެވުނު  ސީދާ 

ދޫކޮށް ޢަމަލުެގ  ނުކޮށް  ވެފައިާވ  ލި  ސަބަބުން 
 އަދި؛ ށްވުންެގއްލުމަކަ

 އަދި ؛މަޢުލޫމާތުދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުެގ   (2)   

ތުހުމަތުކުރެވުނު    ނުވަތަ ކުރިކަމަށް  ލި ކަމަށްނުކޮށް ދޫކޮށް  (3)   
އެހެން  ކޮށްޢަމަލު ނޫން  ފަރާތް  ދަޢުވާލިބޭ  ފައިވަނީ 

އެފަރާތުެގ   ދަޢުވާލިބޭ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްނަމަ،  އަދި 
ދަޢުވާ   މައްޗަށް  އެހެން  ހުށަހެޅުފަރާތުެގ  ބާރުދޭ  މަށް 

 . އްއެ ޢާވާޤި

) ( ކ)   މާއްދާެގ  ބޭނުަމށްޓަކައި،  ޅމި  ެގ  ނުކޮށް (  ނުވަތަ  ހިންިގކަމަށް 
ތުހުމަތުކުރެ ބަލާއިރު ޤާނޫނީ  ލަކީ،  ޢަމަވޭ  ދޫކޮށްލިކަމަށް  ހަމަތަކުން 

ނުވަތަ   ޢަމަލެއްކަންެގ  އިހުމާލު އެނިގފަިއވާކަން  އޭނާއަށް 
 އެނިގފައިނުވާކަން މުހިންމެއް ނޫނެވެ.

މީހަކަށް   ( އ)   ބޭނުންމަށްޓަކައި،  މާއްދާެގ  ކަމެއް  މި  ެއނުގމުެގ  ވަކި 
ތިރީަގިއވާ ކަންކަން ބަލާއިރު  ތެރޭަގއި ބުއްދީެގ ހަމަތަކުން  މާނައިެގ  

Deleted : ާމިންވަރަށް ފަދަކުރަންޖެހޭއެއް ދަޢުވ
ސަބަބުވެރި ކަމަށް ބުއްދީެގ ހަމަތަކުން ންވެފަިއވާެގއްލު

ުެކަމާ ުގޅިެގން  …އެފަދަ މީހަކު ވި ޤަބޫލުކުރެ މީހަކަށް
...

Deleted :އ

Deleted :ޅ

Deleted :ުަކ …ތަ ުަ…އާޢާިގ
...

Deleted :ެމުޅި ެގއްލުމަކީ ނުަވތަ އެ  ވެފައިވާއ
...

Deleted : ު؛ވަނަވަރ

Deleted : ީނުވަތަ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ޢަމަލުކޮށްފައިވަނ
...

Deleted :ުތަ ުެ…އާޢާމަށް ބާރުދޭ އެހެން ވާޤިއުފުލ
...

Deleted :ްު ؛

Deleted :ވ

Deleted :ހިންިގކަމަށް ނުވަތަ  ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، ޅބ
...

Deleted :މ
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 އެނޭގނެކަމަށް ބެލެުވން ހިމެނެއެވެ.އޭނާއަށް 

ދެނެަގނެވެން    ލިބިފައިވާ  (1)    ނުވަތަ  ހުރި  މަޢުލޫމާތުން 
 ؛ ޔަޤީންކުރެވެން ހުރި ކަންކަން 

ޚަބީރެއްެގ    ލިބިފައިވާ  (2)    ނުވަތަ  އަިމއްލައަށް  މަޢުލޫމާތުން 
ހުރި   ޔަޤީންކުރެވެން  ިމ ؛ ކަންކަންއެހީަގއި  ނަމަވެސް، 

އެހީަގިއ   ޚަބީރެްއެގ  ހަމައެކަނި  ބޭނުމަށްޓަކައި  މާއްދާެގ 
ޔަޤީންކުރެވެން   ބަލަންވާނީމަޢުލޫމާތު  ެއ    ،ހުރިކަމަށް 

ފިޔަވަޅު   އެކަށީެގންާވ  ހޯދުމަށްޓަކަިއ  އެހީތެރިކަން 
 އަޅާފަިއވާނަމަެއވެ. 

އިހުމާލުގެ ސަބަބުން  
ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ  

މައްސަލަތައް ފިޔަވައި  
އެހެނިހެން އިހުމާލުގެ  

ކަށް ކަނޑައެޅޭ  މައްސަލަތަ
 ޚާއްޞަ މުއްދަތު 

ސަބަބުން   )ހ(  .38 ހުށަހަޅާ   ލިބޭއިހުމާލުެގ  ހޯދުމަށް  ބަދަލު  ެގއްލުުމެގ 
ަގއި ބަޔާންކުރާ  ވަނަ މާއްދާ  36ެގ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުެގ  ތަކުދަޢުވާ

ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ    ،ދަޢުވާތަކުަގއި ދަޢުވާތައް ފިޔަަވއި އެހެން  
އޭެގ  ކަންކަން ހިނިގ ތާރީޚުން )ެއއް ތާރީޚަށްވުރެ ިގނަނަމަ ބަލާނީ  

  ދުވަސް  )ދިހަެއއް( އަހަރު   10ފަހުެގ ތާރީޚަށް( ފެށިެގން    ތެރެއިން
 ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ.  ެވއްޖެނަމަ، އެ ދަޢުާވއެްއ ފާއިތު

ތުހުމަތު  (1)    ިއހުމާލުއެކަމަކީ  ޢަމަލުކުރެވުނު  މެދުވެރިވި   ެގ 
 އަދި ؛ ސަބަބު ކަމުަގިއވުން

ބަދަލު    (2)    ެގއްލުމުެގ  ބިނާެވެގންވާ އެމައްޗަށްއެދިފައިާވ     
އެެގއްލު ޢަމަލުެގ  އިހުމާލުެގ    ވޭތުހުމަތުކުރެ   މަކީ 

( ކަމަކަށްވުން  މެދުވެރި  ަވކި    އެކުަގއިސަބަބުން  ނުވަތަ 
 އް(. އެބަ

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ  ތައް ވުޖޫދުެވފައި ނެތުމަކީ،  އަންނަނިވި ޙާލަތް )ށ(  

Deleted :ިހުރ

Deleted : ިހުރ

Deleted :  ިސަބަބުވެރ

Formatted: Not Highlight

Deleted : ުއިތުރުކުރުން ކުގެ މުއްދަތ

Deleted :ުލިބުނ

Deleted :64

Deleted :  ޭއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހ

Deleted :ްއެތަނުނ

Deleted : ުވުމަށްފަހ

Deleted : 

Deleted :ިބިނާކުރ

Deleted :ާމ

Deleted : ުވުނ

Deleted :ްއެްއކޮށ

Deleted :ެޔ

Deleted :  ްމި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ދަޢުވާތައ

Deleted : .ތަކުަގއި ހުށައެއްނޭޅޭނެއެެވ
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ެއ  ބަޔާންކުރާ   ބަޔާންކުރާ  ޙާލަތްތަކުަގއި    ދަޢުވާތައް މާއްދާަގއި 
 އުފުލުމުން ބަރީޢަނުވާނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. 

ސަބަބު    (1)    ބިނާކުރި  ؛ ވެފައިނުވުންވުޖޫދުއެހާތަނަށް  ދަޢުވާ 
 ނުވަތަ

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ މުއްދަތު    (2)   
ޤާނޫނުެގ   މި  ކުރިން،  މާއްދާ  37ހަމަވުމުެގ  ަގިއ  ވަނަ 

ކަނޑައެޅިފައިާވ    ބަޔާންކުރާ ހުށަހެޅުމަށް  ކޯޓަށް  ދަޢުވާއެއް 
ުގނަންފަށާ )  މުއްދަތު  ެގ  )ރ(  މާއްދާެގ  އެ  (  2ކަމަށް 

ބިނާކުރި   ދަޢުވާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 
 . ވެފައިނުވުންވުޖޫދުސަބަބު 

ތަރިކައާބެހޭ ދަޢުވާގެ  
 މައްސަލަތައް

މަރުވުމަށްފަހު  .39 ުގޅިެގން  ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިްއޔައެމީހެއްެގ    ،މީހަކު  ތަކާ 
ހު މީހަކު  މަރުރިދަޢުވާކުރާ  އެމީހަކު   60ފެށިެގން  ތާރީޚުން    ވިނަމަ، 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. މި އެ މައްސަލަ  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި  
އެމީހެއްެގ   ބެލޭނީ  ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ތެރޭަގއި  އެހެން  މުއްދަތުެގ  ފަރާތުން 

ތެްއ  ވަޞިއްޔަފުރިހަމަކޮށްދޭންޖެހޭ  ދަރަންޏެއް ނުވަތަ    މީހަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ

 ނެތީކަމުަގެއވެ. މީހަކު ކުރަން ބޭނުންވާ ތަންފީޛު

ކޮށްފަިއވާ )ހ(  .40 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މުއްދަތު  ެއނޫންވެސް ފަިއސަލާކުރަނިވި    ކޯޓަކުން  ނުވަތަ  ޙުކުެމއް 
ތަންފީޛުކު ނިންމުމެއް ނިންމުމެއް  އެ  ހުށަހަޅަންވާނީ،  ރުމަށްޓަކައި 

ފެށިެގން    ނިންމާ އަހަރު  10ތާރީޚުން    ދުވަހުގެ   )ދިހައެއް( 
 ތެރޭަގެއވެ. 

ދަރަނިވެރިޔާ   )ށ(   މުއްދަތުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 
ނުވަތަ   ުއޅޭނަމަ،  ބޭނުންވާ  ފިލައިެގން  ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް 

ތާރީޚުން ފެށިެގން   ހޯދޭމުދާ ފޮރުވާފައިާވނަމަ، އެ މުދާ  ނިސްބަތްވާ  

Deleted :ިމެދުވެރ

Deleted :65

Deleted : ހިނާގ

Deleted :ިމެދުވެރ

Deleted : ؛

Formatted: Complex Script Font: Faruma

Formatted: Complex Script Font: Faruma

Deleted : ުއެމީހަކާމެދ

Deleted : ްތެއްފަދަ ކަމެއް ޮއެވެގނ

Deleted :ެރެއްޖ

Deleted :ާދުވަހުން  ވ

Deleted : ްމައްޗަށ

Deleted : ަދަޢުވާއެއް ކުރާ  ތެއްފަދ

Deleted :ޯގެ ޓުކ

Deleted : ާރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅ

Deleted :  ަފާއިތުވުމަށްފަހު އެ ޙުކުމެއް ނުވަތ
ޒުކުރުމުެގ މައްސަލަެއއް ޛުނިންމުމެއް ތަންފީ
ހުށައެއްނޭޅޭނެެއވެ. 

Deleted : ްޙުކުމ

Deleted : ުފެނުނ
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ފެށިެގން   ތާރީޚުން  ހޯދުނު  އަނބުރާ  އެމުދާ  ހައެއް(  )ދި  10ނުވަތަ 
  ،އަހަރު ނުވަތަ ނުވަތަ އެއަށްުވރެ ދިުގ މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާނަމަ

ތަންފީ ޙުކުމް  އެޮގތުން    ށް ކަރުމަކުޛު އެ  އަދި،  ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ. 
ދިުގމު ތާރީޚުން އްއެންމެ  ފެނުނު  މުދާ  އެ  ބެލެވޭނީ،  ދަތެއްކަމަށް 

ހޯދުނު   އަނބުރާ  އެމުދާ  ނުވަތަ  ފެށިެގން  ފެށިެގން   25ތާރީޚުން 
 ެގ ނިޔަލަށެވެ.  ދުވަހު  )ފަންސަވީސް( އަހަރު

އިން )ނ(   ުގޅިެގން  ފައިސާ ޓްދަރަންޏަކާ  ދަްއކަންޖެހޭ  ޮގތުަގއި  ރެސްޓްެގ 
ތާރީޚުން   ،ނަަގއިދިނުމުަގއި ދައްކަންޖެހުނު  އިންޓްރެސްޓް  އެ 

އަހަރު  10ފެށިެގން   ފާއިތުވުމަށްފަހު   ދުވަސް  )ދިހައެއް( 
ޮގތުަގއި   ެއްއވެސް  އިންޓްރެސްޓް    އެއް ފަިއސާހިނާގފަިއވާ 

 .ނަަގއިދީެގން ނުވާނެެއވެ

އޮތްނަމަވެސް،   )ރ(   އެހެން  )ނ(  އަދި  )ށ(  )ހ(،  މާއްދާެގ  މި 
މި މާއްދާެގ )ހ(، )ށ( ޙުކުމްކުރާ ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމާ ކޯޓުން  

ށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެްއ  ތުތަކަމުއްދަ  ވާއަދި )ނ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި 
ތަންފީޛުކުރު ނިންމުން  ނުވަތަ  ޙުކުމް  މި އެ  ކަނޑައެޅުަމކަށް  މަށް 

 . ހުރަހެއްނާޅައެވެމާއްދާ 

މުއްދަތު   ހުށަހަޅަންޖެހޭދަޢުވާ 
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ހުރި  

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި  
 އިތުރުކޮށްދިނުން 

ދަޢުވާމި   )ހ(  .41 މުއްދަތެއް    އެއް ޤާނޫނުަގއި  ވަކި  ހުށަހެޅުމަށް 
ކުރުމުެގ  އެ    ،ަގއިކުރުމު  ދަޢުާވއެއްކޮންމެ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ   ދަޢުާވ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް ފަރާތަކީ  ދަޢުވާކުރާ  އެ  ހުރި   މުއްދަތުަގިއ 
އައި    ފަރާތެއް ނިމުމަކަށް  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް  އެ  ކަމުަގިއވާނަމަ، 

ފުރަތަމަ  ެގ ތެރެއިން  ތާރީޚުތާރީޚާއި މި ދެ  އެފަރާތް މަރުވި    ޚާއިތާރީ
)ހައެއް( އަހަރު ދުވަހުެގ ތެރޭަގިއ    6ފެށިެގން    ޚަކުންތާރީ  ބައްދަލުވާ

 އެ ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. 

Deleted : ުޒ

Deleted :ަންރާކ

Deleted :ަޓ

Deleted :ަތ

Deleted : .ެކަނޑައެޅިދާނެއެވ

Deleted : ްޙުކުމްކުރާ ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމާ ކޯޓުނ
ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު. 

Deleted : ާހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ

Deleted : ަޚުންފެށިެގން ނުވަތ

Deleted :ިން )މިތަނުން ކުރިން ވުޖޫދުވ

Deleted :ެއް( ޚ
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ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބު ފުރަތަމަ މެދުވެރިވިއިރު ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް   )ށ(  
މީހަކު  ހުރި  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  މެދުވެރިކޮށް  މީހަކު  ނެތް 
ުއސޫލެއް   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ދަޢުވާކުރާނަމަ 

 ނުހިނާގނެއެވެ.  

  ކަންހުރި މީހަކަށް ދަޢުވާ ބިނާކުރި ސަބަބު މެދުވެރިވީ ނުކުޅެދުންތެރި )ނ(  
ކަމާެއކު އޭނާ  ނުކުޅެދުންތެރި  އޭނާެގ ކިބައިަގިއ ހުރި އެވެފަިއ،  ކަމަށް

ދެވަނަ ،  މަރުވެއްޖެނަމަ އެ  މީހަކަށް  ދެވަނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި 
މުއްދަތު  ހުށަހެޅުމުެގ  ދަޢުވާ  ބަލައި  ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް  މީހާެގ 

 އިތުރުކޮށެއް ނުދެވޭނެެއވެ. 

ބޭނުމަށްޓަކައި )ރ(   މާއްދާެގ  ފަރާތްތަކާއި    ،މި  ލިބިެގންވާ  ރައްކާތެރިކަން 
 ކުޑަކުދިން ބަލާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަންހުރި ފަރާތެއްެގ ޮގތުަގެއވެ. 

ޤީޤަތް  ޙަ ޚިޔާނާތް ނުވަތަ 
ފޮރުވުމުގެ ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމަށް  

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު  
 ފަސްކުރުން 

މުއްދަތު   )ހ(  .42 ހުށަހެޅުމަށް  ދަޢުވާ  ޤާނޫނުަގއި    ވާކަނޑައެޅިފައި މި 
ތެރެއިން   ރައްދުވާ  އެ  ދަޢުވާތަކުެގ  ދަޢުާވ  ބިނާކޮށްފަިއވަނީ  ދަޢުވާ 
ޚިޔާނަތްތެރި މައްޗަފަރާތުން  ކަމުެގ    ބިނާކޮށްެގން  ށްވެފައިާވ 

ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމުެގ   ތަށް ލިބިދޭކަމުަގިއވާނަމަ ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ފަރާ

ހުރި މަޢުލޫމާތެއް ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ަގސްދުަގިއ  ޙައްޤާ ުގޅުން
ނުވަތަ   ،ފޮރުވާފައިވާނަމަ  ޚިޔާނަތް  އެ  ފަރާތަށް  ދަޢުވާކުރާ 

އެކަށީެގންާވ   ނުވަތަ  ހަމައަށް  ތާރީޚާ  އެނޭގ  ކަމެއް  ފޮރުވާފައިވާ 
މަށް ބެލެޭވ ތާރީޚާ ޮގތަކަށް މަސަްއކަތްކޮށްެގން ެއކަން ދެނެަގނެވޭނެކަ

މުއްދަތު  ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ހުށަހެޅުމަށް  ދަޢުވާ  ހަމައަށް 
 ފަސްކުރެވޭނެެއވެ. 

ނޭ )ށ(   ދުަވސްކޮޅަކު  ބޭނުމަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ގި ނމި 
ައދާނުކޮށް  ޒިންމާއެްއ  ަގސްދުަގއި  ޙާލަތުަގއި  ބެލެވޭ  ހުރިދާނެކަމަށް 
ދޫކޮށްލުމަކީ އެ ޒިންމާ އަދާނުކުރުމާ ުގޅިެގން ަގސްދުަގއި ާވޤިޢާތައް 

Deleted :ާއެމީހ

Deleted : ުކަން ހުރި ޙާލ

Deleted :ަހ

Deleted : ިވ

Deleted : ެތުގ

Deleted : 

Deleted : ްުގނުނ

Deleted :ްނ
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 ފޮރުވުންކަމަށް ބެލެވޭނެެއވެ.  

ައންނަނިވި  )ނ(   ކަަމކީ،  އެްއވެސް  ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާަގއި  މި 
 ފުރުޞަތު ދޭ ކަންކަމަށް ވެެގންނުވާނެއެވެ. ކަންކަމަށް 

 ނުވަތަ ؛ އެްއވެސް ފަރާތެްއެގ މުދަލެއްެގ އަުގ ހޯދުމަށް  (1)   

ބާޠިލުކުރުމަށް    (2)    މުޢާމަލާތެއް  މުދަލަށް އަސަރުކުރާ އެްއވެސް 
ތަންފީޛުކުރުމަށް ޙުކުެމްއ  ުގޅޭ  މުދަލަކާ  ޚިޔާނަތް    ؛ނުވަތަ 

ޮއޅުވާލު ޢަމަލުނުވަތަ  ަގތް   ުމެގ  މުދާ  އެ  ހިނިގފަހުން، 
އެމީހަކު   ނުވަތަ  ދަޢުވާކުރުމަށް  މައްޗަށް  ފަރާތުެގ 
މެދުވެރިކޮށް ައުގހުރި މުޤާބިލަކަށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ެއ  

 . ދަޢުވާކުރުމަށް މުދާ ަގތް ފަރާތުެގ މައްޗަށް

ބިނާކުރި   )ރ(   ުގޅުންހުރި ދަޢުވާ  ވާޤިޢާައކާ  އެްއވެސް  ސަބަބާުގޅޭ 
މީހަކީ    ޚިޔާނަތް ނުވަތަ އޮޅުވާލުން ހިމެނޭ ދަޢުވާއެއްަގއި މުދާ ަގތް

ތް ނުވަތަ އޮޅުވާލުުމަގިއ ބައިވެރިވި ފަރާތަކަށް ނުވެފައި، މުދާ ނާޚިޔާ
ހިމެނޭކަން   މުެގ ޢަމަލެއް ތް ނުވަތަ އޮޅުވާލުނާޚިޔާއޭަގއި  ަވުގތު    ަގތް

އޮޅުވާލު ނުވަތަ  ޚިޔާނަތް  ނުވަތަ  ޢަމަލެއްނޭންޭގނަމަ   މުެގ 

މި   ނުފެންނަނަމަ  އޮތްކަމަށް  ސަބަބެއް  ޤަބޫލުކުރާނެ  ހިމެނޭކަމަށް 
ަގންނަ ބޭނުމަށްޓަކައި  ބައިވެރިވިމީހާއަކީ    މާއްދާެގ  ޢަމަލުަގއި    އެ 

 . ެއއް ނުބެލެވޭނެެއވެމީހެއް ކަމުަގ

ކުރިއަށްދާ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެން  
 އާ ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅުން 

ޤާނޫނުެގ   )ހ(  .43 މާއްދާއިން    30މި  މާއްދާެގ   42ވަނަ  ވަނަ 
ކަމަށް   ދަޢުވާެއއް  ވަކި  ދަޢުވާައކީ  ާއ  ކޮންމެ  ބޭނުމަށްޓަކައި، 

 ފެށުނު ތާރީޚު ކަމަށް ބެލޭނީ:ބަލަންވާނެއެެވ. އަދި އެ ދަޢުާވއެއް 

ތަކުން ހުށަހަޅާ ދަޢުވާއެްއެގ ޮގތުަގއި ފެށުނު ތިންވަނަ ފަރާ  (1)   

Deleted :ްނ

Deleted :ަނ

Deleted :ަނ

Deleted :ްނ

Deleted :ްނ

Deleted :ުމައުސޫމ

Deleted : .ެއި ބަލަންވާނެެއވ

Deleted :58

Deleted :70
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ހުށަހަޅާ  ފަރާތަކުން  ތިންވަނަ  ނުވަތަ  ދަޢުާވއެއްނަމަ،  އާ 
ެއ   ދަޢުވާއެއްނަމަ،  ހުށަހެޅުނު  ތެރެއިން  ދަޢުވާއެްއެގ 

 އަދި ؛ ތާރީޚުަގއި ދަޢުވާ ހުށަހެޅުނުމައްސަލަިއެގ 

 އެނޫން އާ ދަޢުވާެއއްނަމަ އަސްލު ދަޢުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚު.   (2)   

  އަޅައިކެނޑުމުގެ   ،ބުނެފައިއެވަނީ   މަށްދަޢުާވެއއް ކަމި މާއްދާަގއި އާ   )ށ(  
ދަޢުވާއެއް  ރައްދު  ނުވަތަ  ދަޢުވާާއއި،  ޮގތުަގއި  ެގ  ޮގތުން  ހުށަހެޅޭ 

ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ އާ ދަޢުާވ ހިމެނޭ  
 ތުންނެވެ. ޮގ

އިތުރެއް    (1)    އުނި  ސަބަބަށް  ބިނާކުރި   ؛މަށްެގނައުދަޢުވާ 
 ނުވަތަ

 މަށް.ޚަޞްމަކަށް އުނި އިތުރެއް ެގނައު  (2)   

ދަޢުވާ"   ތަކުން ހުށަހަޅާމި މާއްދާެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ތިންވަނަ ފަރާ )ނ(  
ެއ ބުނެފައިއެވަނީ،    ކަމަށް ދަޢުާވއެއް އުފުލިފަިއވާ މައްސަލައެްއަގއި 

އެހެން  ދަޢުވާއަށް  އެ  ހަިއސިއްޔަތުން  ޚަޞްމެްއެގ  ދަޢުވާެގ 
ނުވާޮގތަށް،   އިތުރުކުރުމަށް  ދަޢުާވަގިއ  ޚަޞްމަކު  ހިމެނޭ  އަސްލު 

ކުރާ  މައްޗަށް  ފަރާތެއްެގ  ނުހިމެނޭ  ދަޢުާވަގިއ  އެ  ފަރާތަކުން 
 ދަޢުވާއަށެެވ. 

 އެހެން ޤާނޫނަކުން 
 ޑައަޅާ މުއްދަތު ކަނ

މި ޤާނޫނުަގއި ކަނޑަެއޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ ހިނދަކު،    .44
މުއްދަތާ   ބަޔާންވެފަިއވާ  ޤާނޫނުަގއި  މި  ކަމަށް  މުއްދަތު  ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ 
ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ  ތަފާތު މުއްދަތެއް މި ޤާނޫނަށް 

އުއެހެން   ޢަމަލުކުރާ  ނުވަތަ  ަގާވއިދެްއަގއި  ނުވަތަ  ލެްއަގިއ  ސޫޤާނޫނެއްަގއި 
ފެށުމަށްފަހު ފައި ކޮށްބަޔާން ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި    ވީނަމަވެސް، 

Deleted : ިމުަގއ

Deleted : ިއަދ

Deleted :ް؛ނ

Deleted :.ްނ

Deleted :ޫޞ

Deleted : ެވ
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 ށެވެ. ތުތަކަ ފަިއވާ މުއްދަކަނޑައަޅާމި ޤާނޫނުަގއި  ވާނީއިސްކަންދޭން

  ކަމުގެގުޅޭ ކަންހާ ޓެކު
 އިސްތިސްނާ

ދައުލަތުން ނަަގންޖެހޭ އެްއެވސް ޓެކުހެއް ނުވަތަ ޑިއުޓީެއްއ ނުވަތަ ެއއްެވސް    .45
ހުށަހަޅާ   ހޯދުމަށް  ޖޫރިމަނާެއއް  ޑިުއޓީއަކާުގޅޭ  ނުވަތަ  ޓެކުހަކާުގޅޭ 

 އް ނުހިނާގނެެއވެ. ކެދަޢުވާތަކުަގއި މި ބާބުަގއި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަ 

 ވަނަ ބާބު ފަސް 
 ޚަޞްމުން 

 ވޭ މަކަށްވެ ޚަޞް
 ހައިސިއްޔަތު

މައްސަލައެްއެގ  އްހައިސިޤާނޫނީ    .46 މަދަނީ  ފަރާތަކީ،  ކޮންމެ  ލިބިެގންވާ  ޔަތު 
 ފަރާތެކެެވ. ވެވިދާނެޚަޞްމަކަށް 

 އުފުލުމަށް ދަޢުވާ 
 މަޞްލަޙަތެއް އޮތުން 

ޤާނޫނުެގ    .47 އޮތްނަމަެވސް،    46މި  އެހެން  ާމްއދާ  ފަރާތަކަށް  ވަނަ  ެއއްވެސް 
ެއކަށީެގންވާ  މަދަނީ   އެފަރާތުެގ  މައްސަލަިއަގއި  އެ  އުފުލޭނީ،  ދަޢުވާއެއް 

 މަޞްލަޙަތެއް އޮެވެގންނެެވ. 

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު  
އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލަތަކުގެ  

 ޚަޞްމުން 

ޝަރުޢީ  )ހ(  .48 ދަޢުވާ  މައްސަލަެއްއެގ  އެކުލެވިެގންވާ  މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު 
އެ   ބެލުމުަގިއ،  މަޞްލަޙަތު  ފަރާތެްއެގ  ހުށަހަޅާ  ކޯޓަކަށް 
މަޞްލަޙަތުެގ ޞައްޙަކަމާިއ، އެއީ ކޯޓުން ޙައްލުކޮށްދިނުން މުހިންމު  

އަދި   މައްސަލައެްއެގ  މައްސަލަެއއްތޯ  އޮތް  މަޞްލަޙަތު  ޢާންމު 
ކޯޓުން  މައްސަލައެއްތޯ  ނެތް  ހުށަހެޅެން  ކޯޓަށް  މެނުވީ  ޮގތުަގއި 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު އެކުލެވިެގންވާ މައްސަލަެއއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި، އެ  )ށ(  
ޙާލަތުަގއި ނިންމާ  ކުރިއަށްެގންދަން  ފަރާތުން    ،މައްސަލަ  ދައުލަތުެގ 

އަމިއްލަ  ބަން ކޯޓުެގ  ތަދައްޚުލުކުރުމަށް  މައްސަލަައށް  އެ  ޑާރަނައިބު 
ހުށަހެޅި  ކޯޓަށް  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ނިންމިދާނެއެެވ.  އިސްނެުގުމަގއި 

Deleted :ްކޮށް ބަޔާނ

Deleted : ެވ

Deleted :ަތ

Deleted : ުހަތަރ

Deleted :  ީޝަޚްޝިއްޔަތު މުންނަށް ޤާނޫނ

Deleted :  ްލިބިގެންވުނ

Deleted : ްޝަޚްޞިއ

Deleted : ފައިވާ ެގންޤާބިލުކަން ލިބިހައިސިއްޔަތުވުމުެގ

Deleted :  މައްސަލަެއއްެގ
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 ޚަޞްމަކަށް އެފަދައިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

މަޞްލަޙަތު  )ނ(   ޢާންމު  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
މައްސަލަ  އެ  ހުށަހެޅި،  ކޯޓަށް  މަްއސަލަެއްއ  އެކުލެވިެގންވާ 

ޙާލަތުަގިއ،   ނިންމާ  މައްސަލައިެގ  ކުރިއަށްެގންދަން  ނުވަތަ  ކޯޓުން 
އެދިފައިނުވިނަމަެވސް   ބަންޑާރަނަ ޚަޞްމުން  އެ ދައުލަތުެގ  ިއބަށް 
 މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވެވިދާނެއެވެ. 

އެއް ޚަޞްމު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ  
ގިނަ ޚަޞްމުން މައްސަލަ  

 ހުށަހެޅުން 

މައްސަލަެއއްެގ ޚަޞްމެްއެގ ޮގތުަގިއ، އެއް ފަރާތް ނުވަތަ އެއް ފަރާތަށްވުރެ    .49
ޮގތުަގިއވެސް އަދި  ިގނަ ފަރާތް ހިމެނިދާނެއެވެ. ެއޮގތުން، ދަޢުާވކުރާ ފަރާތުެގ  

ފަރާތް   ިގނަ  ފަރާތަށްވުރެ  ެއއް  ޮގތުަގިއވެސް  ފަރާތުެގ  ލިބޭ  ދަޢުވާ 
 ހިމެނިދާނެއެވެ.

ޮގތަކަށް   )ހ(  .50 ލުކުރުން މްސީޚަޞްމުން ތަ އެހެން  ޤާނޫނެއްަގއި  ެއހެން  ނުވަތަ  ޤާނޫނުަގއި  މި 
ޚަޞްމުން  ކޯޓުތަކުަގއި  ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 

 ލުކުރެވޭނީ، ޤާނޫނީ ަވކީލުންނަށެވެ.މްސީތަ

ވަކީލުން )ށ(   ތަ  ޤާނޫނީ  ޤާނޫނެއްެގ  މްސީޚަޞްމުން  އެހެން  ލުކުރުމަށް 
ކޯޓުަގއި   ޚަޞްމަކު  އެފަދަ  ޙާލަތުަގއި،  ލާޒިމުކުރާ  ދަށުން 

 ވެ. ލުކުރަންވާނީ އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ަވކީލެކެ މްސީތަ

ތަ )ނ(   ޚަޞްމަކު  ވަކީލަކު  މްސީމައްސަލަެއއްަގއި،  ލުކުރުމަށް 
ވަކީލަކު   ޙާލަތެއްަގއި  ލާޒިމުނުވާ  ޢައްޔަންކުރަން 

ކަންކަން ނަމަ،ޢައްޔަންކޮށްފައިނުވާ އިދާރީ  މައްސަލަާއުގޅޭ  ކޯޓުން 
 ެއވެ.  ނިންމުމުަގއި އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މައްސަލައެްއެގ ޚަޞްމެއްެގ   )ރ(  
ކަ ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް  ހިމެނޭ  ޙާލަތުަގިއ ނުވަތަ މުަގއިވާ  ޮގތުަގއި 

Deleted :  ިކޯޓުެގ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައ

Deleted : ީމްޞ

Deleted :ީމްޞ

Deleted :ީމްޞ

Deleted :ީމްޞ

Deleted :ީމްޞ

Deleted :  ކޯޓަށް ލިބިދޭ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްެގ ބާރުެގ
ކޯޓުން މައްސަލައާުގޅޭ އިދާރީ ކަންކަން  ދަށުން 
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ޙާލަތުަގއި،   ކަމުަގިއވާ  ފަރާތެއް  ދޭންޖެހޭ  އެއިން ރައްކާތެރިކަން 
އެފަރާތެއްެގ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް  

 ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.  ފަރާތެއް ކަނޑަެއޅުމަކަށް މި މާއްދާ

ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުމަށް  
 އެއްވެސް ފަރާތެއް ކަނޑަނޭޅުން 

ޚަޞްމަކު އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު،    .51
ނުވަތަ  ބޭނުންނަމަ،   ބަދަލުަގިއ  ޢައްޔަންކުރުުމެގ  ވަކީލަކު  އޭނާ  ޤާނޫނީ 

ކަނޑަ ފަރާތެއް  ނުލައި، ތަމްސީލުކުރާނެ  އެންމެހައި އެޅުމަކާ  ޝަރީޢަތުެގ 
 ދާނެެއވެ. ކަުމަގއި ކަނޑައެޅިޭއނާ އަމިއްލައަށް މަރުޙަލާތަކަށް ޙާޟިރުވާނީ 

ޚަޞްމުން އިތުރުކުރުމާއި  
 ބަދަލުކުރުން 

ޮގތުަގއި   )ހ(  .52 ޚަޞްމުންެގ  މައްސަލަެއއްެގ  ޙާލަތްތަކުަގިއ،  އަންނަނިވި 
 އިތުރު ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހިމެނިދާނެއެވެ. 

ހިމެނޭ    (1)    މައްސަލައެްއަގއި  ހުށަހެޅިފައިވާ  އެންމެހައި ކޯޓަށް 
އިތުރު   މައްސަލައަކާުގޅޭ  އެ  ނިންމޭނީ  ކޯޓަށް  ކަންކަން 

 ނުވަތަ ؛ ށްވުންޚަޞްމެއް ހިމަނައިެގން ކަމަ

ބަލަމުންދާކޯ  (2)    ޚަޞްމަކާިއ    ޓުން  ހިމެނޭ  މައްސަލައެްއަގިއ 
ދެމެދު   ފަރާތަކާ  މައްސަލަައކީ އުފެދި އެހެން  އެހެން  ފައިވާ 

ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިަގއި ޮގތެއް ކަނޑަެއޅުމަށް 

ެއ    ،ސީދާ އަސަރުކުރާ މައްސަލަެއއް ކަމުަގއިވާ ޙާލަތުަގއި
ެއ   ހޯދުމަށްޓަކައި  ޙައްލެއް  ރާތެްއ  ފަމައްސަލައަށް 

ހިމެނު ޮގތުަގއި  ކަމެއް މުހިންމު  މަކީ  ޚަޞްމެއްެގ 
 ކަމަށްވުން.  

ފަރާތެއް  )ށ(   ހިމެނުނު  ފުރަތަމަ  ޮގތުަގއި  ޚަޞްމެްއެގ  މައްސަލަެއއްަގއި 
ފަރާތެއް  އެއީ   ާވންޖެހޭ  ކަމުަގއި  ކޯޓަށް ނޫންޚަޞްމެއް  ކަމަށް 

މަްއސަލައިެގ   އެ  އެއީ  ކަމުަގިއ  ފެނިއްޖެނަމަ،  ނޫން  ޚަޞްމެއް 

Deleted : ިުުަގިއވާ ޙާލަތުަގއ

Deleted :  ؛

Deleted : ާޓަށް ހުށަހެޅިފައިވ

Deleted : ެމެދުވެރިވ

Deleted : ްނ

Deleted : .ިކަމުަގިއވާ ޙާލަތުަގއ
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 ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ. 

ނިންމޭނީ،  )ނ(   ނިންމުމެއް  ކޯޓަށް  ދަށުން  ެގ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި 
ޮގތުަގއި   ހިމަނާފައިވާ ފަރާތަކީ،  ފުރަތަމަ  މައްސަލަިއެގ ޚަޞްމެއްެގ 

ނުަވތަ   ކަުމަގއިނުވާނަމަ،  ފަރާތެއް  ުގޅުންހުރި  މައްސަލައާ  ެއ  އެ 
ަމއްސަލަިއަގިއ ނުހިމެނޭނަމަ ނުވަތަ ެއ    ފަރާތުެގ މަޞްލަޙަތެއް އެ 

މައްސަލަިއަގއި   އެ  އެހެން މަޞްލަޙަތެބޮޑު  ޚަޞްމަށްވުރެ  ހުރި  އް 
 ފަރާތެއްވާނަމަެއވެ. 

މައްސަލަެއއްަގއި ޚަޞްމެްއެގ ޮގތުަގއި ފުރަތަމަ ހިމެނުނު ފަރާތެއްެގ   (ރ)  
އިލްތިޒާމު  މަޞްލަޙަތު   ބަދަލުވެފަިއވާ  ނުވަތަ  ފަރާތަކަށް  އެހެން 

 އިަގއި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަމާމެދުޙާލަތުގައި، އަދި އެ މައްސަލަ 
ޚަޞްމެއްެގ   ފަރާތް  ދެވަނަ  އެ  އަންނަނީ،  ކަނޑަެއޅެން  ޮގތެއް 
ޮގތުަގއި ހަމަޖައްސަިއެގން ކަުމަގިއވާ ޙާލަތުަގއި، ފުރަތަމަ ޚަޞްމުެގ 

ފަރާތް   ދެވަނަ  އެ  ޮގތުަގިއ  މައްސަލަިއެގ  ބަދަލުަގއި  ޚަޞްމެއްެގ 
 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ. ކޯޓަށް 

އިތުރު  މައްސަލައެއް  ކޯޓަށް   (ބ)   މައްސަލައިަގިއ  އެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު، 

ވަކިކުރެވޭނީ،   ނުވަތަ  ބަދަލުކުރެވޭނީ  ނުވަތަ  ހިމެނޭނީ،  ޚަޞްމުން 
 ކޯޓުެގ ހުއްދައާެއކުަގެއވެ. 

އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް  
އެކުގައި މައްސަލައިން ޙައްލެއް  

 ލިބެން އޮންނަ ޙާލަތް 

އެދިފައިވާ   )ހ(  .53 ހޯދުމަށް  ފަރާތުން  ދަޢުާވކުރާ  މައްސަލަެއއްަގއި 
އެހެން  ެއއަށް  ހޯދައިދީފިނަމަ،  ފަރުވާ  އެ  އެފަރާތަށް  ފަރުވާއަކީ، 
ކަމުަގިއވާ   ފަރުާވެއއް  ލިބިެގންވާ  ޙަްއޤު  ފަރާތަކަށްވެސް  ދެވަނަ 
އެ  ހިނދަކު،  ކަނޑަނާޅާހާ  ޮގތަކަށް  އެނޫން  ކޯޓުން  ޙާލަތުގައި، 

އެ ފަރާތް  ޮގތުަގިއ  ދެވަނަ  ޚަޞްމެްއެގ  މައްސަލަިއެގ   
 ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

Deleted :ނ

Deleted :ުއާމެދ

Deleted : ްކޯޓަށ

Deleted :ރ

Deleted : ްކޯޓަށ



44 

 

ދަޢުވާކުރާ   )ށ(   ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަކުން  އެްއވެސް 
އުޛުރުވެރިވާނަމަ،   ހިމެނުމަށް  ޮގތުަގއި  އެނޫން ފަރާތެއްެގ  ކޯޓުން 

ހިނދަކު،   ކަނޑަނާޅާހާ  ލިބޭ ޮގތަކަށް  ދަޢުވާ  މައްސަލަިއެގ  އެ 
 ފަރާތެއްެގ ޮގތުަގއި އެފަރާތެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ. 

އޮތްނަމަވެސް، ތަރިކަިއެގ މައްސަލަތަކުެގ    މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން )ނ(  
 މައްޗަކަށް މި މާއްދާެއއް ނުހިނާގނެެއވެ. 

ދެފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ  
މައްސަލަތަކުގައި އެއް ފަރާތް  

ލުކުރުމަށް އަނެއް  މްސީތަ
 ފަރާތުން ކަނޑައެޅުން 

ިގނަ  މައްސަލަެއއްަގއި   )ހ(  .54 ފަރާތަށްވުރެ  ަމޞްލަޙަތު ތު ފަރާެއއް  ެގ 
އޭނާެގ   ފަރާތަށް،  އެްއ  ތެރެއިން  އޭެގ  ހިމެނޭނަމަ،  އެކުަގިއ 

މައްސަލަިއެގ  ބަދަލުަގއި   މަޖިލިސްތަކުަގއި އެ  ޝަރީޢަތުެގ 
 މަށް، އެ ދެވަނަ ފަރާތް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. ޙާޟިރުވު

ދަށުން   )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ހިމެނޭ  މި  މަޞްލަޙަތު  ދެފަރާތެއްެގ 
ތަ ފަރާތް  ެއއް  އަނެއް  މްސީމައްސަލަތަކުަގއި  ލުކުރުމަށް 

ޙާލަތުަގއި،  ފަރާތް ދަޢުވާ  ކަނޑައަޅާ  ނުވަތަ  ހުށަހަޅާފުރަތަމަ  އިރު 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ެއކަން ހުށަހަޅާއިރުދިފާޢު ދަޢުވާއަށް 

މާއްދާ )ނ(   ފަރާތެއް މި  ޙަވާލުކުރެޭވ  މަސްއޫލިްއޔަތު  ދަށުން  ެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތަށް   އެ  ބަދަލުވުމަކީ  ހައިސިއްޔަތު  ނުވަތަ  މަރުވުމަކީ، 
 އަސަރުކުރާނެ ކަެމއް ނޫނެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހަ ހިނދަކު، އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެން ޮގތަކަށް   )ހ(  .55 ޚަޞްމަކު ނިޔާވުން 
ފަރާތް   ލިބޭ  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  ފަރާތް  ދަޢުވާކުރާ  މައްސަލަެއއްަގއި 
ކަނޑައަޅައި   ވާރިޘުން  އެފަރާތެއްެގ  ޝަރީޢަތުން  ނިޔާެވއްޖެނަމަ، 

 މެދުކަނޑާލަންވާނެެއވެ.  ނިމެންދެން އެ މައްސަލައިެގ ޝަރީޢަތް

އެހެންއޮތްނަމަވެސް )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ފަރުވާާއުގޅޭ  މި  ަވުގތީ   ،

Deleted : ީމްޞ

Deleted :ެދ

Deleted : ްތެއ

Deleted :ުތަމްޞީލުކުރ

Deleted :ީމްޞ

Deleted :ްމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން ުުނ

Deleted :  ،ްއެކަނ

Deleted :ާކުރ

Deleted : ުޖަވާބު ދޭއިރ

Deleted :¶
...

Deleted : ްތައ
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 މަކަށް މި މާްއދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ފިޔަވަޅުތައް އެޅު

ލުވާ  ސީތަމް ޚަޞްމުން
 ތު ކަނޑައެޅުން ހައިސިއްޔަ

 

ފަރުދީ  )ހ(  .56 ތަމްސީލުވަނީ  ޚަޞްމަކު  ހިމެނޭ  މައްސަލަެއއްަގއި 
ކަުމަގިއާވނަމަ   މައްސަލައެްއެގ  ހައިސިއްޔަތުން  އެފަރާތެއް 

ޚަޞްމެއްެގ ޮގތުަގއި ކަނޑަެއޅޭނީ އެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އަދި ެއ  
އިޝާރާތްކުރާނީ ޚަޞްމަކަށް  އެ  ޚަޞްމެއްެގ    ،ޙާލަތުަގއި  އެ 

 ނަމުންނެވެ.

ތަ )ށ(   ޚަޞްމަކު  ފަރާތެއް މްސީމައްސަލަެއއްަގއި  އެހެން  ލުވަނީ 
ކަމުަގިއވާނަމަ،  މްސީތަ ހައިސިއްޔަތުން  ެއފަރާތެއް ލުކުރުމުެގ 

ކަނޑައެޅޭނީ  ޮގތުަގއި  ޚަޞްެމއްެގ  އެ   ، މައްސަލަެއއްެގ 
 ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. 

ދައުލަތުެގ   (ނ)   ޚަޞްމަކީ  ހިމެނޭ  އަދާކުރާ މައްސަލަެއއްަގއި  މަޤާމެްއ 
އޭނާެގ   ތަމްސީލުވާނީ  ދަޢުވާަގއި  އެ  ޚަޞްމެއް  އެ  ފަރާތެއްނަމަ، 

 މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.  

ކާކުކަން ކަށަވަރުނުވާ ފަރާތްތައް  
ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް  

 ޢައްޔަންކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތައް 

ދަޢުވާ )ހ(  .57 ޙާލަތްތަކުަގއި،  ޚަޞްމުން   ެގއަންނަނިވި  ނުވަތަ  ޚަޞްމެއް 
ކޯޓަށް   ޢައްޔަންކުރުމަށް  ފަރާތެްއ  ތަމްސީލުކުރާނެ 

 އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.  

ދަޢުވާަގއި ހިމެނޭ ޚަޞްމެއް ނުވަތަ ޚަޞްމުން ވީ ތަނެްއ   (1)   
 ؛ނޭނުގން

ޚަޞްމުންނަކީ   (2)    ނުވަތަ  ޚަޞްމެއް  ހިމެނޭ  ދަޢުވާަގއި 
 ؛ކޮބައިކަން ނޭނުގން 

ޚަޞްމުންނަކީ   (3)    ނުވަތަ  ޚަޞްމެއް  ހިމެނޭ  ދަޢުވާަގއި 
ެއއް  ދަޢުވާ އޮތްަގއި  ިގންތިެއއްަގިއ   ، މަޞްލަޙަތު  ެއއް 

Deleted : ީޞ

Deleted : ްކުރުން ބަޔާން ނަން ތަށް ބިނާކޮށ

Deleted :ީމްޞ

Deleted :ީމްޞ

Deleted :  ްޚަޞްމުނ

Deleted : ޭަގއިހިމެނ

Deleted :ާުގޅިެގން ެއްއޮގތް  އ
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އެހެން  ހިމެނޭ  ިގންތީަގއި  ެއ  ބަޔަކަށްވެފައި،  ހިމެނޭ 
( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތްތަކަކީ  ނުވަތަ  ( 1ފަރާތަކީ 

( ވަނަ  2ނުވަތަ  ބަެއްއ  (  ޙާލަތުަގިއވާ  ނަންބަރުަގިއވާ 
ޚަޞްުމން  ؛ކަމުަގިއވުން އެފަދައިން  ނުވަތަ 

ިމ ސީތަމް ކަނޑަެއޅުމަކީ،  ފަރާތެއް  ވަކި  ލުކުރުމަށް 
ޙާޞިލުކުރުމަށް މަުގފަހިވެެގންދާނެ  ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދުތައް  

 ކަމެއް ކަމުަގިއވާ ޙާލަތުަގއި. 

އަމުރެއް   )ށ(   ދަށުން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  އެދިމި  ހުށަހަޅާ   ނެރެދިނުން 
ހުށަހަޅަންވާނީ އެފަދަ އަމުރެއްެގ ދަށުން ޢައްޔަންވުމަށް   މެއްހުށަހެޅު

ފެށުމުެގ  ދަޢުވާ  އަދި  ޚަޞްމެކެވެ.  ދަޢުވާެގ  ނުވަތަ  ފަރާތް  އެދޭ 
ވަުގތެްއގަ  ކޮންމެ  ފެށުމަށްފަހު  ދަޢުވާ  ނުވަތަ  އެފަދަ ކުރިން  އިެވސް 

 އަމުރަކަށް އެދެވިދާނެެއވެ. 

އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުެގ އަމުރަކަށް  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުން   )ނ(  
 ނޯޓިސް އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.  

ހުރިހާ   (1)    ދަޢުާވެގ  ފަށާފައިވާނަމަ،  ެގންދަން  ކުރިއަށް  ދަޢުވާ 

 ؛ޚަޞްމުންނަށް

ެގ ދަށުން ޢައްޔަންވުމަށް ރުައމު  އެ އެދޭ ފަރާތަކީ،  އަމުރަށް  (2)   
ނުވަތަ ދަޢުވާެގ ޚަޞްމަކަށް ފަރާތް ކަމުަގއިނުވާނަމަ،  އެދޭ  

 ؛ ނުވާނަމަ، އަމުރުެގ ދަށުން ޢައްޔަންވުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް

ކަމަށް    (3)    ހިމެނޭ  މަޞްލަޙަތު  ކޯޓުން މައްސަލަިއަގިއ 
 ކަނޑައަޅާ އެހެން ފަރާތަކަށް. 

ދަށުން  ތަމްސީލުކު  މަކުޚަޞް (ރ)   މާއްދާެގ  މި  މީހަކު ރުމަށް 

Deleted : ިނެރުމަށްޓަކައ

Deleted :ްނ

Deleted : ޭނެރ

Deleted : ޭއެދ

Deleted :ަފަދ

Deleted : ްރެއ

Deleted : ީހުށަހަޅާ ފަރާތް ދަޢުވާކުރާފަރާތަކ

Deleted : ްމި މާއްދާެގ ދަށުނ

Deleted :ްމުނ
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އެފަދަ ދަޢުވާެއއް ކޯޓުން ބޭރުަގިއ ޙައްލުކުރެވޭނީ  ޢައްޔަންކުރާނަމަ،  
މައްސަލަ  ބޭރުން  ކޯޓުން  އަދި  ެއކުަގެއވެ.  ހުއްދައާ  ކޯޓުެގ 
ކޯޓަށް  ފައިދާއަށްކަމަށް  ޚަޞްމުންެގ  ހުރިހާ  ޙައްލުކުރަނީ 

އްލުކުރުުމެގ ހުއްދަ  ޙަޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ  
 ކޯޓަށް ދެވިދާނެެއވެ. 

ހިނދަކު،   (ބ)   އަމުރުނުކުރާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  ދަޢުވާައކީ،  ކޯޓުން  ވަކި 
ދަށުން   މާއްދާެގ  ފަރާތެއް މި  ތަމްސީލުކުރާ  ޚަޞްމުން  ދަޢުވާެގ 

އެ  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ   ކޯޓުން ދަޢުާވއެއްނަމަ،  ުގޅިެގން  ދަޢުވާައކާ 
ދަޢުވާެގ   ޢަމަލުކުރުމަށް  އެްއޮގތަށް  ޙުކުާމ  ނުވަތަ  އަމުރެއް  ނެރޭ 

ލާޒިމްެވެގންެވެއވެ.  ހުރި މައްޗަށް  ޚަޞްމުންެގ    އެހެންނަމަވެސް، ހާ 
ޚަޞްމެއް ޮގތުަގއި   ދަޢުވާެގ  ފަރާތެއްެގ  ހިމެނޭ    ތަމްސީލުކުރާ 

ކުރެވޭނީ ކޯޓުން ޛުތަންފީތަ ޙުކުމް  ނުވަފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ެއ އަމުރު  
 އެފަދައިން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުަގއެވެ.  

ކުޑަކުދިންނާއި ރައްކާތެރިކަން  
ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކާގުޅޭ  

 މައްސަލަތައް

ފަރާތެއް  )ހ(  .58 އެހެން  ލިބިެގންވާ  ރައްކާތެރިކަން  ނުވަތަ  ކުޑަކުއްޖަކު 
ފަރާތެއްެގ  ހިމެނޭ   ެއ  ހިންަގންވާނީ،   ކޯޓުަގއި  މައްސަލައެްއ 

 މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޢައްޔަންކުރުމަށްފަހުަގެއވެ. 

މަޞްލަޙަތު   )ށ(   ބޭނުމަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ޙިމާޔަތްކޮށްދޭނެ މި 
ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ކުޑަކުއްޖާެގ ނުވަތަ ރަްއކާތެރިކަން 

 ލިބިެގންވާ ފަރާތުެގ ޤާނޫލީ ބެލެނިވެރިޔާއަށެވެ. 

 ޑިްޕލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު 
 ލިބިގެންވާ ފަރާތްތައް

ފަރާތަކީ   )ހ(  .59 ލިބޭ  ދަޢުވާތަކުން  ދަޢުވާ  މަދަނީ  ދަށުން  ޤާނޫނެއްެގ 
ކަމުަގިއވާނަމަ،   ފަރާތެއް  ލިބިެގންވާ  ދިވެހި   ނުވަތަ އިމްތިޔާޒު 

ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު ދީފައިާވ ފަރާތެއްނަމަ، 
ަމއްޗަށް  އެފަދަ   ކޯފަރާތެއްެގ  ދަޢުވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޓެއްަގިއ 

Deleted : ،ަރަނީ އެހެން ފަރާތަކުންނަމ

Deleted :ަހ

Deleted :ިއަދ

Deleted : ިެގ ޮގތުަގއ

Deleted :ުނ

Deleted : ުޒ

Deleted :  ީމަދަނ

Deleted : ަނުވަތ

Deleted :  ްދަޢުވާއެއ
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 އުފުލައިެގންނުވާނެެއވެ. 

ިއމްތިޔާޒު  ޑިޕްލޮމެޓިކް  މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން   )ށ(  
އެ  ލިބިފައިވާ   ކޯޓަށް  ެއ  އުފުލަިއެގން  ދަޢުވާ  މަްއޗަށް  ފަރާތެްއެގ 

މައްސަލަ ބެލުމުެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގންވޭތޯ ކަނޑައެޅުަމށް ބާއްވާ  
ލިބިދީފަިއވާ  އަޑުއެހުންތަކުަގއި   އިމްތިޔާޒު  ލިބޭ ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދަޢުވާ 
ކޯޓަށް   ނަމަވެސް،  ޙާޟިފަރާތަކުން  ަގއި  ރުނުިވ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

 އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެެއވެ. ކޯޓުން  ބަޔާންކުރާ އިމްތިޔާޒު 

 

Deleted :.ޓަކަށް ބަލައިަގނެެގންނުވާނެއެެވ

Deleted :ިހާޒ

Deleted : ްކޯޓުނ


