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 2009ޖޫން  01ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް  02ވަނަ އިޞްލާޙް
ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް އަންނަނިވި އިސްލާޙްތައް ގެނައުން.
ރތައް އިތުރުކޮށް އިސްލާޙްކުރުން:
ބަޔާންކުރެވުނު ޤަވާޢިދުގެ  30ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި އަކު ު
(ރ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު
ދކުރެވޭނެ އެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،އަލުން ހުއްދައެއް ޫ
( )1ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ.
( )2ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް.
( )3ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ( 2ދޭއް) ފޮޓޯ.
(( 200/- )4ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ.
ތން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގައި" ،މި ހުއްދައަކީ (ނަން) އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދޫކޮށްފައިވާ (ނަންބަރު) ސުޕްރީމް
(ބ) މިގޮ ު
ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ގެއްލިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެކެވެ ".މިފަދައިން ލިޔަންވާނެ އެވެ.
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 2009ޖޫން  1ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް
 2ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤަވާޢިދުގައިވާ އިސްލާޙްތަކާއެކު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު
ފުރަތަމަ ބާބު
ޢާންމު މާއްދާތައް
އެއްވަނަ ބައި
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ރފާއި ނަން
ތަޢާ ަ

.1

މާނަ ކުރުން

.2

(ހ)

ށ
ނ މާއްދާއިން ސުޕްރީމް ކޯޓަ ް
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  156ވަ ަ
ދށުން ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ
ލިބިދޭ ބާރުގެ ަ
ނންވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި
ގއި މައްސަލަ ހިންގުމާއި ،މި ޫ
ބަލައިގަތުމާއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓު ަ
ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކާއި ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާބެހޭ އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޤަވާޢިދެވެ.

(ށ)

މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ "ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު" އެވެ.

ވ
ނނި ި
ކށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު އަން ަ
މިޤަވާޢިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ޢިބާރާތް އޮތްގޮތުން އެހެންގޮތަ ަ
ކރެވޭނީ ތިރީގައި އޭގެ މާނަ ދެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
ބަސްތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ ު
(ހ)
(ށ)

އއެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.
[ސުޕްރީމް ކޯޓު] ކަމަށް ބުނެފަ ި
[ދުސްތޫރީ

މައްސަލަތައް]

ކަމަށް

ބުނެފައި

އެވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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މ
ނވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއްވިޔަސް މާނަކުރަން ޖެހިއްޖެނަ ަ
ު
ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް
ގ
ޤނޫނެއް ެ
އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބެލޭ މައްސަލަތަކާއި ،ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ާ
ރ
ދއުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނެ ޭ
ވތަ ަ
ތ ޤަވާޢިދުން ބައެއް ނު ަ
ތ ޤަވާޢިދެއް ނުވަ ަ
ބައެއް ނުވަ ަ
ވ
އަމުރެއް ނުވަތަ އެއިން އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ނިންމައިފައި ާ
ޖ
ގއި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހިއް ެ
ނިންމުމެއްވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވޭތޯ ބަލައި ،އެކަމު ަ
ކޮންމެ މައްސަލައަކަށެވެ.
(ނ)

އވަނީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންކުރެ ފަނޑިޔާރަކަށެވެ.
[ފަނޑިޔާރު] ކަމަށް ބުނެފައި ެ

(ރ)

ނފައި އެވަނީ ،ހައިކޯޓުން ނިމިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއް ނުވަތަ
[ކަމާބެހޭ ފަރާތް] ކަމަށް ބު ެ
ވ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން،
އެކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ އެކޯޓުން ނިންމައިފައި ާ
އެނިންމުމުގެ ސީދާ އަސަރު ފޯރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށާއި ،މިޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިދް ސުޕްރީމް
ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ބ)

ނ
[މައްސަލަ] ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކު ް
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށެވެ.

(ޅ)

ނ
ވނީ ،ޙާޟިރުވާން ކަނޑައަޅާ ދުވަހަށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާނެކަ ް
މށް ބުނެފައި އެ ަ
[ކަފާލަތު] ކަ ަ
ޓން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓަށް ދައްކާ ފައިސާގެ
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޯ ު
އނޫންވެސް ގެރެންޓީއަކަށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އެކަމުގައި ޖާމިނުވާނެ މީހަކު
ޢަދަދަކަށް ނުވަތަ ެ
ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ.

(ކ)

ގ
[އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމު ެ
ޅ މައްސަލަތައް އަޑުއެހުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ އަޑުއެހުންތަކަށެވެ.
ހުއްދައަށް އެދި އެކޯޓަށް ހުށަހެ ޭ

(އ)

ގ
ނ މައްސަލަތަކު ެ
ނ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަން ަ
ށ ބުނެފައިއެވަ ީ
[އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން] ކަމަ ް
ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމުގެކުރިން ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައްކުރުމަށްޓަކައި،
ރަޖިސްޓްރާރ ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކަށެވެ.

(ވ)

އ ބުނެފައިވާ ސިފައެއް ހުރި
[ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހުން] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ތިރީގަ ި
މީހަކަށެވެ.
.1

ތ
ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތްކުރުން އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއްބައި މަޙްރޫމުވެފައިވުން؛ ނުވަ ަ

.2

ވިސްނުމުގައި ހުރި ޢައިބެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސިކުނޑި ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް
ކ
މހަ ު
އ ލިބިފައިނުވާ ީ
ވތަ ގެއްލުމެ ް
އފަދަ ޢައިބެއް ނު ަ
ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އާދައިގެ ެ
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ނވަތަ
ކަންތައްތައް ދަސްކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް ދަސްވުން؛ ު
.3

ހއްގެ ވިސްނުމަށާއި،
ނވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އެމީ ެ
ވިސްނުމުގައި ހުރި ޢައިބެއްު ،
ށ
މ ް
ބތާއި އިޙްސާސްތަކަށާއި ނިންމުންތައް ނިންމު ަ
ޙަޤީޤަތް ދެނެގަތުމަށާއި ،ޖަޒް ާ
އަސަރުކޮށްފައިވުން.

(މ)

ތ
ނވެރިއެއް ނުވަ ަ
[ބެލެނިވެރިޔާ] ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބެލެ ި
އޭނާއާއި ޙަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއް ނުވަތަ އެކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ
މުސްތަޤިއްލު މީހަކަށެވެ.

(ފ)

[ބަލަދުވެރިޔާ]

ކަމަށް

ފއި
ބުނެ ަ

އެވަނީ

އެ

މީހެއް

ނވަތަ
ު

އެކުއްޖެއްގެ

ޝަރުޢީ

ވަލީވެރިއަކަށެވެ.
(ދ)

ތ
ފއި އެވަނީ ތަޙުޤީޤު ނުވަ ަ
ބނެ ަ
ޢކުރެވޭނެ މީހެއް] ކަމަށް ު
[އެކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާ ު
ފަރާތުގެ

ޝަރީޢަތްކުރާ

މުވައްޒަފަކަށްނުވާ،

ކުޑަކުދިންގެ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ގ
މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ެ
ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކޮށް

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރާ

އަމިއްލަ

ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ

މުވައްޒަފަކަށެވެ.
(ތ)

[އެމީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މުސްތަޤިއްލު މީހެއް] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ކުށުގެ
ކރާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވާ ،ބުއްދީގެ އުނިކަމެއްހުރި
ތަޙުޤީޤުކުރާ ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ު
ނުވަތަ

ނަފްސާނީގޮތުން

އލުމެއް
ގެ ް

ލިބިފައިވާ

މީހުންގެ

ޙައްޤުތައް

ރައްކާތެރިކޮށް

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ އެފަދަ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވާ މީހަކަށެވެ.
(ލ)

[ރެކޯޑް ކުރުން] ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދައްކާ ވާހަކައެއް ލަފުޒުން ލަފުޒަށް އަޑާއެކު ،ނުވަތަ
ދ
ނން ކޮށްގެން ކުރާ ތެދު އަ ި
ބ ު
އަޑާއި މަންޒަރާއެކު ،ނުވަތަ ސްޓެނޮގްރާފިކް ވަސީލަތެއް ޭ
އިތުބާރު ހުރި ރެކޯޑް ކުރުމަށެވެ.

(ގ)

އ
މފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގަ ި
[އޭނާ] [މީހަކު] [ދަޢުވާކުރާ] [ދަޢުވާލިބޭ] މިލަފުޒުތައް ު
ވިޔަސް އެލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްޢު މާނައާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞްވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

(ޏ)

ތ
[ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްވެސް ގޮތަކުން އިސްތިއުނާފު ނުވަ ަ
އިލްތިމާސް ނުކުރެވޭނެ ޙުކުމްތަކަށެވެ.

(ސ) "ތަޢުނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކޯޓަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނިޔާއެއް ނުވަތަ ނިޔާއަކުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ޢތެއްގައި
އގައި ހިނގާ ޝަރީ ަ
ކޓެ ް
ޢވާއެއް ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޯ
ބައެއްވިޔަސް ބާޠިލުކުރުމުގެ ދަ ު
ކުރުމަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅުމަށެވެ.
ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން

.3

ސ
ޢތްކުރެވޭ ބަ ް
ޝަރީ ަ

.4

ޑ
ތކުގެ ރެކޯ ް
ލިޔެކިޔުން ަ

.5

ނ
ފެށު ް

(ހ)

ނވެ.
ނ  2009ޖޫން  01ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ެ
ށ ީ
މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ

(ށ)

ނ
މން 2008 ،ސެޕްޓެމްބަރ  21ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަ ް
ފށު ު
މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ފަށާފައިވާ "ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު" އުވުނީއެވެ.

ދެވަނަ ބައި
ޝަރީޢަތްކުރެވޭ ބަސް އަދި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

(ހ)

އދި ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރެކޯޑުތައް
ދންވާނީ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށްގެން ަ
ނވެ.
ހން ެ
ވނީ ދިވެހި ބަ ު
ބަލަހައްޓަން ާ

(ށ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ ،ދިވެހި
އ މައްސަލައަކާއި ގުޅުން ހުރި
ނމަ ،ކޯޓުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއިެ ،
ނގޭ މީހަކު ަ
ބަހުން ލިޔެކިޔަން ޭ
އެހެނިހެން ރެކޯޑުތަކުގެ ތަރުޖަމާ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަކަށް ތައްޔާރު
ށ ދޭންވާނެއެވެ.
ވަމުންދާއިރު ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން އެމީހަކަށް ފޯރުކޮ ް

(ނ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ،
ވހަކަދެއްކޭ މީހަކު ކަމުގައި
ނ ާ
ގންވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހި ބަހު ް
ނުވަތަ ހެއްކަކީ އެކަށީ ެ
ވ
ވ ވާހަކަތައް އޭނާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާ ދައްކަން ބޭނުން ާ
ނުވާނަމަ ،ޝަރީޢަތުގައި ދެކެ ޭ
ޖމާނަކު ކޯޓުން ޢައްޔަން ކުރަންވާނެއެވެ.
ވާހަކަތައް ދައްކައިދިނުމަށް ތަރު ަ

(ރ)

ނ މައްސަލަތަކުގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކީ،
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މަދަ ީ
ވހަކަދެއްކޭ މީހަކު ކަމުގައި
ނ ާ
ގންވާ ފެންވަރަކަށް ދިވެހި ބަހު ް
ނުވަތަ ހެއްކަކީ އެކަށީ ެ
ވ
ވ ވާހަކަތައް އޭނާއަށް ކިޔައިދީ އޭނާ ދައްކަން ބޭނުން ާ
ނުވާނަމަ ،ޝަރީޢަތުގައި ދެކެ ޭ
ގތެއްގެމަތިން މައްސަލައިގައި
ރޖަމާނަކު ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ޮ
ވާހަކަތައް ދައްކައިދިނުމަށް ތަ ު
ނވާނެއެވެ.
ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅަ ް

(ހ)

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ބަލާ

ނމެހައި
އެ ް

މައްސަލަތަކުގެ

ނނިވި
އަން ަ

ރެކޯޑުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ

ޢތުގެ މަޖިލީހުގައި
ޝަރީ ަ
ޑ
ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ރެކޯ ު

(ށ)

.1

ދަޢުވާ ފޯމު.

.2

މައްސަލައިގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓު.

.3

ކޯޓުގެ އަމުރު.

.4

ޙުކުމް.

.5

މށް ކޯޓަށް ފެންނަ ހުރިހާ ރެކޯޑު.
ޓންޖެހޭނެ ކަ ަ
މިނޫނަސް ބަލަހައް ަ

ގ
އތަކު ެ
ގބަހުން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އަންނަނިވި ބަ ި
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަނ ަ
އވެ.
ރެކޯޑު ކޯޓުން ބަލަހައްޓަންވާނެ ެ
.1

ދަޢުވާކުރާ މީހާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ނުވަތަ
ހއި ހެކިބަސް.
ހެކިވެރިޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދޭ އެންމެ ަ

.2

ދަޢުވާލިބޭ

ފަރާތުގެ

ޙައްޤެއް

ދޫކޮށްލިކަމަށް

ކޯޓަށް

ށހެޅިފައިވާ
ހު ަ

އެއްވެސް

ބ
ލިޔުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި ،އެޙައްޤު ދޫކޮށްލިކަމަށް ދަޢުވާލި ޭ
ނން.
އ ބުނާ ބު ު
ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަ ި
.3

ގ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ،އެކަމެއް ެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޝަރުޢީ ނިޔާއެއް ކަނޑައެޅިދާނެ ކޮންމެ ކަމަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

ތ
ރެކޯޑުކުރާނެ ގޮ ް

(ނ)

ޓްރާންސްކްރިޕްޓް

(ރ)

ވނެއެވެ.
ތއްގައިމެ ރެކޯޑް ކުރާނޭ ވަސީލަތް ކޯޓުން ބަހައްޓަން ާ
ކޯޓުގައި ހިނގާ ކޮންމެ ޝަރީޢަ ެ
ދނެއެވެ.
ތފާތު ޝަރީޢަތްތަކަށް ކަނޑައެޅި ާ
އެ ގޮތުން ތަފާތު ވަސީލަތްތައް ަ

ނ
ކރު ް
ތައްޔާރު ު

.1

މައްސަލައެއްގައި

ހިމެނޭ

ފަރާތަކުން

ރެކޯޑުގެ

ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް

އެދި

ޖ ޙާލަތެއްގައި އެ މައްސަލައެއްގެ ހުރިހާ ރެކޯޑުތަކުގެ
ޓށް ފެނިއް ެ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ކޯ ަ
ޓރާންސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ،ރެޖިސްޓްރާރއަށް
ނުވަތަ ރެކޯޑުތަކުގެ ބައެއްގެ ް
ކޯޓުން އަމުރު ކުރަން ވާނެއެވެ.
.2

ރޕްޓް ތައްޔާރު ކޮށް
ގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރާންސްކް ި
މިއަކުރުގެ  1ވަނަ ނަންބަރު ަ
ނ
ނ އަމުރު ކުރަންވާ ީ
މށް ކޯޓު ް
ހށަހަޅާ ފަރާތަށް ދޫކުރު ަ
ނ ު
ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ބޭނުންވެގެ ް
ށ
އޭގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައެއް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެން ލަސްނުވާނެ ކަމަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ނނަމައެވެ.
މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ފެން ަ
.3

ށ
މިއަކުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން އެކަމަ ް
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ސުޕްރީމް ކޯޓު
އެއްވަނަ ބައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތަޢާރަފް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

.6

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

.7

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤާނޫނީ

.8

ހައިސިއްޔަތު

ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެންމެ
އިސް ފަރާތަކީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ.

ޞ
އިޚްތިޞާ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ،އަދި ޝަރީޢަތުން ބަލާ
ކ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެވެ.
އެނޫންވެސް މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަ ީ

ޢަދަދާއި މައްސަލަ

(ހ)

ދދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ،
ނންމާނީ ،އޮނަހިރި ޢަ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަތައް ބަލައި ި
އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކުންނެވެ .އަދި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއް

ނިންމުން

ބލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
ނިންމާންވާނީ އެ މައްސަލައެއް ެ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  113ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންމާންވާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން
ތިބެގެންނެވެ.

(ނ)

ށ
ގތަކަ ް
ޮ
ކޯޓުގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާނީ ،އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްގައި ކޯޓުން އެހެން
ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ،ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް
ފހު  3.30އަށެވެ.
ހެނދުނު  9:30އިން މެންދުރު ަ

(ރ)

މދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން އިޢުލާނުކުރާނީ،
ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދާއިރުެ ،
ފަނޑިޔާރުންގެ އިޒުނައާއެކު ،ކޯޓު އޮފިސަރެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު
ހިނގަމުންދާ ތަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދައުރު

.9

ޢާންމު ގޮތެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު ހިނގަމުންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭގައެވެ.

.10

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޯޓުގެ އަހަރީ ދައުރު (ޓާރމް) ފެށޭނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ އާދިއްތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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(ޓާރމް)

ފތި ދުވަހުއެވެ .ކޯޓުގެ އަހަރީ ދައުރު
ބރު މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގެ ބުރާސް ަ
ދުވަހުއެވެ .އަދި ނިމޭނީ ނޮވެމް ަ
ދން އަންނަ ދައުރު ފެށުމުންނެވެ.
ނިމޭއިރު ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ެ

ޢތް ކުރުމުގައި
ޝަރީ ަ
ތަބާވާންޖެހޭ މަސްދަރުތައް

.11

ވހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
މންވާނީ ،ދި ެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޤަޟިއްޔާތަކެއްވެސް ނިން ަ
ނ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް

ދެވަނަ ބައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

.12

ފަނޑިޔާރުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އެކުލެވިގެންވަނީ ،އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ
ޢަދަދެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ވާންވާނީ

އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް

އޮނަހިރި ޢަދަދަކަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

.13

ފަނޑިޔާރުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރާނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން
ނ
ހ ް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ .މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރާ މީ ު

ޢައްޔަންކުރުން

ކަނޑައަޅާނީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ކއް
ނތަ ެ
ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެނަ ް
ފާސްވުމުންނެވެ.

ފަނޑިޔާރުން މަޤާމާއި

.14

ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ

.15

ފަނޑިޔާރުން އެހެން

.16

ހަވާލުވުން

ވވޭނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ،އެމީހެއްގެ މަޤާމާއި ހަވާލު ެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުވާކޮށް ،އެހުވާގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.

މިންގަޑު

ރއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  159ވަނަ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންވާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ ި
ނ
މާއްދާގެ (ނ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނު ް
ކަނޑައަޅާ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށެވެ.

މަސައްކަތް ނުކުރުން

ޞޞްކުރާ
ގތެއް ތަޚް ީ
މސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އެމީހުންގެ ހުރިހާ ވަ ު
ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެމީހުންގެ ަ
ރ އެއްވެސް ކަމެއް ފަނޑިޔާރަކަށް
ވ ކަންކަމުންކު ެ
ތން އަންނަނި ި
ގ ު
ބަޔަކަށް ވާންވާނެއެވެ .މި ޮ
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ސަރުކާރުގެ އޮފީހެއްގެ އިދާރީ ވަޒީފާއެއް.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ

Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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(ށ)
(ނ)

އެހެން އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުކަން.
ދައުލަތުގެ

ފަރާތުން

ނުވަތަ

އަމިއްލަ

ޙައިސިއްޔަތުން

ވިޔަސް

އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި

ވަކާލާތުކުރުން.

ފަނޑިޔާރުންގެ އިމްތިޔާޒް

.17

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

.18

ރަޖިސްޓްރާރގެ

.19

(ރ)

ރކަން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަ ު

(ބ)

އަމިއްލަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ،އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ރ
މތިން ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށް ،ތެދުވެ ި
ނޞާފާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
ލ އި ް
ޤާނޫނާއި ހަމަޔާއި ޢަދު ު
ކަމާއެކު އޭނާއަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ،ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާއި ގުޅިގެން ،އޭނާގެ މައްޗަށް
އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާއެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ
މައްޗަށް ތަޙްޤީޤެއް ހިންގައި އޭނާގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ
ރަޖިސްޓްރާރ

ގއި،
މށާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓުގައި ހިންގުމު ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތު ަ
ރޖިސްޓްރާރއަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި
މި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ަ
ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތު

ތއްތައް ހިމެނެއެވެ.
ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަން ަ
(ހ)

ލޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުން.
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ި

(ށ)

ތ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅިފައިވަނީ މިޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޯ
ލމުން ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމަކީ
ކަށަވަރުކުރުން .މިގޮތުން ބަލާބެ ު
މި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއްނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ
ލިޔުމެއް ،މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ
ލިޔުމެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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(ނ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން.

(ރ)

މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު
ބެލެހެއްޓުން.

(ބ)

ކޯޓުގެ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުން.

(ޅ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ ޚަޞްމެއްގެ އެދުމުގެ
ލކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.
ދ ު
މަތިން ،އެފަރާތުގެ ވަކީލު ބަ ަ

(ކ)

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ފަރާތެއް
ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

މަނާ ކަންތައް

.20

ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވިފައި

.21

ރަޖިސްޓްރާރގެ

.22

އމަކީ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ،ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ކޯޓުން ބޭރަށް ގެންދި ު
މަނާކަމެކެވެ .އަދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިންމައި ،އެ މައްސަލައަކާގުޅޭ އެންމެހާ
ކވެސް
ނ ބޭރުކުރުމަ ީ
ފހު އެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ފައިލު ް
ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލު ކުރުމަށް ަ
މަނާކަމެވެ.

ހުންނަ ގަޑި

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި
އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ،ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8:30
އިން ހަވީރު  4:00އަށެވެ.

(ށ)

ވ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައަކާއެކު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް ނޫން އެހެން ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ހުޅުވާފައި
ބެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރެޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ،މިގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރީ
ހުޅުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،ރަޖިސްޓްރާރ އެކަން ކޯޓުގައި ރެކޯޑުކޮށް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެހެން
ނ
ތކާ ޙަވާލުކުރު ް
ފަރާ ަ

(ހ)

ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން ،އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ފެންނަ ބައެއް
މަސްއޫލިއްޔަތު ނުވަތަ ،އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދައާއެކު ރަޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ
މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކެއް ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރާރއާ
ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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(ށ)

ޓ
ރަޖިސްޓްރާރއެއް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ،ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރާނީ ޑެޕިއު ީ
ރަޖިސްޓްރާރ ނުވަތަ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ މީހެކެވެ.

އަލުން ބަލަން އެދި

.23

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސިއްކަ

.24

ސިއްކަ ޖެހުން

.25

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި

.26

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު

މ
ނން ާ
ި
ނ ރަޖިސްޓްރާރ ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކާއިމެދު ،ނުވަތަ
މި ޤަވާޢިދުން ބާރު ލިބިގެ ް
ނމަ ،އަލުން ބަލައިދިނުމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،އެކަމަކާއި
ޖހޭ ަ
ނިންމުމަކާއިމެދު ހިތްހަމަނު ެ
ހރި ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނުވަތަ އެ ނިންމުމަކާއި ގުޅުން ު

ހަތަރުވަނަ ބައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސިއްކަ
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން ،ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ .މި ސިއްކަ އޮންނަންވާނީ ރަޖިސްޓްރާރގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައެވެ.
(ހ)

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އެންގުމަކަށް މެނުވީ ،ލިޔުމުން ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ ހުއްދައެއް
ނެތި ،ކޯޓުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްގައި ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ،އުއްތަމަ
ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކޯޓުގެ ސިއްކަ ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ،ސިއްކަ
ބޭނުންކުރުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހުއްދަދިން ފަރާތަކުން ،އެކަން ކޯޓުގައި ރެކޯޑުކޮށް
ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އެންގުމަކަށް މެނުވީ ،ލިޔުމުން ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ ހުއްދައެއް
ލޔެކިޔުމެއްގެ ކޮޕީގައި ކޯޓުގެ
ޓން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ ،ކޯޓުގެ އެއްވެސް ި
ނެތި ،ކޯ ު
ސިއްކަ ޖަހައިގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ،އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކޯޓުގެ ސިއްކަ
ނ
ތމަ ފަނޑިޔާރު ހުއްދަދި ް
ތތަކުގައި ،ސިއްކަ ބޭނުންކުރުމަށް އުއް ަ
ބޭނުންކުރެވޭ ޙާލަ ު
ފަރާތަކުން ،އެކަން ކޯޓުގައި ރެކޯޑުކޮށް ޔައުމިއްޔާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން
ނ
ތކުރާ ވަކީލު ް
ވަކާލާ ު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭނީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ
މވާ ވަކީލުންނަށެވެ.
ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ،އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާއިއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

(ހ)

ވ
ލބިފައި ާ
ދވަހުގެ ތަޖުރިބާ ި
މދުވެގެން ( 5ފަހެއް) އަހަރު ު
ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގައި ަ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަމުގައިވުން.
.1

(ށ)

ތ
ވ ަ
އިސްލާމް ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނު ަ
ކ
ރިޝްވަތުގެ ކުށެއްކުރިކަން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަ ު
ކަމުގައިނުވުން.

.2

ނބަރުގައި
އހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި އަކުރުގެ  1ވަނަ ނަ ް
ވޭތުވެދިޔަ ( 5ފަހެއް) ަ
ކުށްތައް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޔވައި
ފި ަ

އެހެން

އެއްވެސް

ކުށެއް

ސާބިތުވެފައިވާ

އ
މީހަކުކަމުގައި ނުވުން .އަދި އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެ ް
ތ
މނު ާ
ތންފީޛުކޮށް ނި ު
ނތާ ނުވަތަ އެޙުކުމެއް ަ
ޢފު ލިބު ު
ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެޙުކުމަކަށް މަ ާ
( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވުން.

ކރުމުގެ ހުއްދަ
ވަކާލާތު ު
ދިނުމުގައި އިސްތިސްނާވާ

.27

(ނ)

އަޚުލާޤީ ގޮތުން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ މީހަކު ކަމުގައިވުން.

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި
ހމަނުވި ނަމަވެސް ،އެފަދަ
މި ޤަވާޢިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުފުރި ަ

އ
ޙާލަތްތަ ް

މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މިޤަވާޢިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަނުވިނަމަވެސް
ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތުމާއެކު ،ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ރޮނގުން
މަސައްކަތްކުރުމުގައި

މަދުވެގެން

5

(ފަހެއް)

އަހަރު

ދުވަހުގެ

ތަޖުރިބާ

ލިބިފައިވާ

ފަރާތްތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް
ދން ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަކީ
ނ ި
ވތަ ު
މތިން ހުއްދަ ދިން ނު ަ
ލބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުގެ ަ
ކޯޓަށް ި
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލާޒިމުކަމެއް ނޫނެވެ.
ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން

.28

ކށްދިނުމަށް
ފޯރު ޮ
ދައުލަތުން ޢައްޔަންކުރާ
ވަކީލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،ޖިނާއީ ބޮޑެތި
ފދަ މާލީ
ަ
ކލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ
ވ މީހަކީ ޤާނޫނީ ވަ ީ
މައްސަލަތަކުގައި ،ތުހުމަތުކުރެ ޭ
ދ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި މި
ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކަށް ވުމުން ،ދައުލަތުން ޢައްޔަން ކޮށް ޭ
ޤަވާޢިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް ،އެފަދަ
މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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ތކުރުމުގެ
ވަކާލާ ު
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުން

.29

ތ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާ ު
ކުރުމަށް

އެދޭ

ފޯމު

ފުރިހަމަ

ކުރުމަށްފަހު،

އަންނަނިވި

ލިޔުންތަކާއެކު

ރަޖިސްޓްރާރއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މި ޤަވާޢިދުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމުގެ އިޤްރާރު.

(ށ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ވަކީލަކީ ،އެކަމަށް އެކަށޭނަ ،އަޚުލާޤު
އޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި
ރަގަޅު މީހެއްކަން ކޯޓަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާ ް
ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ،ސުޕްރީމް ކޯޓު ޤަބޫލުކުރާ 2 ،ވަކީލުންގެ ސިޓީ.
ށ އެދި ހުށަހަޅާ ވަކީލާއި
ފއިވާ ވަކީލުންނަކީ ،ހުއްދައަ ް
މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ސިޓީ ދީ ަ
ށ ވެގެންނުވާނެއެވެ.
ފރީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ މީހުންނަ ް
ތިމާގެކަމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވިޔަ ާ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެނަމަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން،

(ނ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް

ފުރިހަމައަށް

ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

އ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ
އ ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާ ި
ހިތާނެކަމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ލތައް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަހައްޓާނެކަމުގެ އިޤްރާރު.
ގޮތުގެމަތިން އެ ވަކީލެއްގެ ޢަމަ ު
ދަފްތަރުގައި ހިމެނުން

.30

ސުޕްރީމު ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ،މި ފޯމު ރަޖިސްޓްރާރ

(ހ)

ބެލުމަށްފަހު ،ޝަރުތު ފުރިހަމަވާނަމަ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ
ސޓްރީކުރުމުގެ ފީއެއްކަމަށްވާ ( 2000/-ދެހާސް) ރުފިޔާގެ
ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖި ް
ކލުންގެ
ގ ހުއްދަ އޮންނަ ވަ ީ
ޕރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމު ެ
ފީއެއް ކޯޓަށް ދެއްކުމުން ،ސު ް
ދަފުތަރުގައި އެ ވަކީލެއްގެ ނަން ހިމެނުމަށްފަހު ،އެކަން އެވަކީލަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ނނިވި
ގ ދަފުތަރުގައި އަން ަ
ކލުން ެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަ ީ

(ށ)

ވނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހިމަނަން ާ
.1

ނ
ވަކީލުގެ ފުރިހަމަ ނަ ް

.2

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

.3

ދާއިމީ އެޑްރެސް

.4

މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް

.5

ފނުވަންވީ އެޑްރެސް
ކޯޓުން ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޮ

.6

ލއިން)
ނބަރު( .މޯބައިލް/ލޭންޑް ަ
ފޯނުނަ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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(ނ)

.7

ފެކްސް ނަންބަރު

.8

އީމެއިލް އެޑްރެސް

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދަފުތަރުގައި ހިމަނާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލުއަތުވެއްޖެނަމަ،
ޓރާރއަށް އެންގުމަކީ ވަކީލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ .އަދި،
ލަސްނުކޮށް އެކަމެއް ،ރަޖިސް ް
މިގޮތުގެމަތީން ވަކީލު އަންގާ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް އިސްލާޙުކޮށް ދަފުތަރުގައި
ހިމެނުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ރ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް
އ
ތިރީގައިވާ ތަކެއްޗާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ،އަލުން ހުއްދައެ ް
ދޫކުރެވޭނެ އެވެ.
)(1

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ.

)(2

ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް.

)(3

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ( 2ދޭއް) ފޮޓޯ.

)(4

( 200/-ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ.

(ބ)

މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގައި" ،މި ހުއްދައަކީ (ނަން) އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން

ހއްދަ ގެއްލިގެން ސުޕްރީމް
ނބަރު) ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ު
ދޫކޮށްފައިވާ (ނަ ް
ދއެކެވެ ".މިފަދައިން ލިޔަންވާނެ އެވެ.
ކޯޓުން އަލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއް ަ

ވަކީލުންނަށް ލިބިދެވޭ
ރ
އިޚްތިޔާ ު

( .31ހ)

ތމްސީލުކުރުމަށް ،ސުޕްރީމް
އސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަ ް
ގ
ސވެ ،އެކަން ކޯޓަށް އަން ާ
އދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލަކު އެއްބަ ް
ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހު ް
ގން ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ
ހިނދުންފެށި ެ
ވަކީލަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
.1

ޖލީހުގައި ،ޚަޞްމުގެ
އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަ ި
ހ
ފަރާތުން ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ،ދަޢުވާއަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
އެކިއެކި ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން.

.2

އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ
ހ
މދުވެރިކޮށް ލިބެންޖެ ޭ
އެފައިސާއެއް ޖަމާކުރުމާއި ،ޚަޞްމަށް ކޯޓުން ނުވަތަ ކޯޓު ެ
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Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :

ސަފްޙާ  47ގެ 15

ފައިސާއެއްވާނަމަ ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެފައިސާއެއް ލިބިގަތުން.
(ށ)

މި ޤަވާޢިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،ސުޕްރީމް
ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލަކަށް މެނުވީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅޭ

މައްސަލައެއްގައި

އެއްވެސް

ވަކީލެއްގެ

އ
ބައިވެރިއެ ް

ހައިސިއްޔަތުން

ނުވެވޭނެއެވެ.
ވަގުތީގޮތުން ވަކާލާތު

.32

ވަކީލަކާމެދު އަޚުލާޤީ

.33

ކުރުން މަނާވުން

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަދެވިފައިވާ ވަކީލަކަށް ،އެހެން ކޯޓެއްގައި
ތކުގައި ވަކާލާތުކުރުން
ވަކާލާތު ކުރުން މަނާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓު ަ
އަޚްލާޤީ ނުވަތަ

މަނާކުރާފަދަ

ސުލޫކީ ގޮތުން ދަށްފެންވަރުގެ ޢަމަލެއް ވަކީލަކު

ކޮށްފިނަމަ ،އެވަކީލަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް
އ
ނ  60ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ި
ގނަވެގެ ް
ނެރެވޭނެއެވެ .އަދި މި އަމުރު ނެރޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ި
ލކަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެއެވެ.
މިކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެވަކީ ަ
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވަކީލަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުން
މަނާކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ވަކީލު

އެކަމަކަށް

ބާޠިލުކުރުމަށް
ވަކާލާތެއް

ޖަވާބުދާރީވެ،
ކޯޓުން

ސުޕްރީމް

ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި،

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ވަގުތީ

ނެރެފައިވާ

ނިންމަންދެން،

ށ
އެވަކީލަކަ ް

ސުޕްރީމް

އެމާއްދާގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ވަކީލު

އަމުރު
ކޯޓުގައި
ޖަވާބުދާރީ

ނކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު
މ ާ
ނުވެއްޖެނަމަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ވަކާލާތު ކުރުން ަ
ދާއިމީ ވާނެއެވެ.
(ނ)

ކޯޓުގައި

ދ
ހިނގަމުން ާ

މައްސަލައެއްގައި

ހިމެނޭ

ވަކީލަކާމެދު،

މި

ވ
މާއްދާގައި ާ

ތމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް
ނ ނިންމައިފިނަމަ ،އެވަކީލަކު ަ
މލުކުރަ ް
ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުން ޢަ ަ
ގ
ދއްޖެނަމަ ،އެ ވަކީލެއް ެ
އެކަން ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ،އެފަރާތަކުން އެ ި
ބަދަލުގައި އެހެން ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކޯޓުން އެފަރާތަކަށް
ދޭންވާނެއެވެ.
ފިޔަވަޅުއެޅުން

މި ޤަވާޢިދުގެ  32ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރޭ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ވަކީލު
ލޤީ
ނ ކޮންމެ އަޚް ާ
ޅގެން އަޅަންފެން ަ
އވޭ އަޑުއެހުމަށްފަހު ،އެކަމަކާގު ި
އ ބޭ ް
ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ކޯޓުގަ ި
ކގެ
ނ ކޯޓުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަ ު
ތ ް
ގންވެއެވެ .މިގޮ ު
ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބި ެ
ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ.
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ނ
ބލައި( 50,000/- ،ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫ ް
ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ަ

(ހ)

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.

ވަކީލަކާމެދު އެޅޭ

.34

އަޙްލާޤީ ފިޔަވަޅާބެހޭ

(ށ)

ޠލުކުރުން.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބާ ި

(ނ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދާއިމީކޮށް ބާޠިލުކުރުން.

ތން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެއްވެސް ވަކީލަކާމެދު އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް
މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ފިޔަވަޅަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލަތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ވަކީލުންގެ

ދަފުތަރުގައި

ނމަށްފަހު،
ހިމެ ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޓތަކުގައި
ކޯ ު

ވަކާލާތުކުރުމުގެ

އދަ
ހު ް

ދޭފަރާތަކަށް ،ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ.
ވަކީލުން ބަދަލުކުރުމާއި،
ވަކީލުން މައްސަލައިން

.35

(ހ)

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމަކު ،އެމީހަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ވަކީލަކު ބަދަލުކޮށްފިނަމަ،
ލ
އެކަން ރަޖިސްޓްރާރއަށާއި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ،ވަކީ ު

ވަކިވުން

ބަދަލުކުރި ޚަޞްމު ،ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ށ
މައްސަލައިން ވަކިވުމުގެ ސަބަބަކީ ހަމައެކަނި ވަކީލަށް ލިބެންޖެހޭ ފީ ނުލިބުންކަމަ ް
އވަކީލަކު ޙަވާލުވެފައިވާ
ށ ،ކޯޓުގެ ހުއްދައަކާ ނުލައިެ ،
ބަޔާންކޮށް ،އެއްވެސް ވަކީލަކަ ް
މައްސަލައަކުން ވަތްކެއް ނުވެވޭނެއެވެ.

ވަކީލުންގެ ހެދުން

.36

ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލު

.37

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވާންވާނީ:
(ހ)

ދނޫ ކުލައިގެ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައެވެ .އަދި،
ފިރިހެނަކުނަމަ ،ކަޅު ނުވަތަ ގަ ަ

(ށ)

ދނޫ ކުލައިގެ ކޯޓާއި ބެލް ނުވަތަ ސްކަރޓް ގައެވެ.
އަންހެނަކުނަމަ ،ކަޅު ނުވަތަ ގަ ަ

ހަވަނަ ބައި
ވަކީލަކު ނުވަތަ ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖެއްސުން

ހަމަޖެއްސުން

(ހ)

ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތަކުގައި

ޚަޞްމުންގެ

ފަރާތުން،

ކޯޓުގައި

ވަކާލާތުކުރުމުގެ ގޮތުން ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވަކީލުންގެ
ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އޭގެ އިތުރުން ،މަދަނީ
މައްސަލަތަކުގައި އެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ކޯޓަށް ހާޟިރުވާނޭ އެހެން ފަރާތެއްވެސް
ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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(ށ)

ވަކީލަކާ ނުލައި ޚަޞްމަކަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުވެ ވާހަކަދެއްކޭނީ ކޯޓުގެ
ހުއްދައެއް ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ .މިގޮތުން ހުއްދައަށް އެދި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ބޭއްވުމުގެ
 3ދުވަސް ކުރިން ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކ
ޟއްޔާތަކުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ،ބަދަލުގައި މީހަ ު
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޤަ ި
ޤަބޫލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ [ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަދަލު ޤަބޫލު ކުރުމާއި،
ޤާނޫނީ

ވަކީލެއްގެ

ވަކާލާތު

ހައިސިއްޔަތުން

ކުރުމަށް

ޝަރީޢަތުގެ

ށ
މަޖިލީހަ ް

ޙާޟިރުވުމުގެ ޤަވާޢިދު] އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ރ)

ކ
ލ ު
ޟރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީ ަ
ޖލީހަށް ޙާ ި
ތން ޝަރީޢަތުގެ މަ ި
ވ ގޮތުގެމަ ި
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ާ
ށ
ނުވަތަ ބަދަލުގައި ޙާޟިރުވާ މީހަކު ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަ ް
ގ
ބތު ެ
ށފިނަމަ ،ޤާނޫނުލް ޢުޤޫ ާ
ތ އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮ ް
ނުކިޔަމަންތެރި ވެއްޖެނަމަ ނުވަ ަ
 88 ،87 ،85މިއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ
ތ
އިތުރުން ،ސުޕްރީމްކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަ ަ
ށ ޙާޟިރު ނުވެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް
ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަ ް
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ބ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ސުޕްރީމް
ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވާން

އެންގުމުން

ޙާޟިރުނުވެވޭފަދަ

އުޒުރެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،

ނ
ޙާޟިރުވާން އަންގާގަޑި ޖެހުމުގެ ލަސްވެގެން ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ،ލިޔުމަކު ް
އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ގ
ނލް ޢުޤޫބާތުގެ ެ 88
ނ ު
ކށްފިނަމަ ޤާ ޫ
މތިން ޢަމަލު ނު ޮ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ދބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ) ގެ ދަށުން އަ ަ

ތިންވަނަ ބާބު
ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
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އެއްވަނަ ބައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ
މައްސަލަތައް
ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ

.38

ނވި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާނީ އަންނަ ި
އ ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް
ނނުގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ޤާ ޫ

(ހ)

ވ
ޑއަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް .މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނި ި
ލނެ ކަމަށް ކަނ ަ
ކޯޓަށް ބެ ޭ
މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ.
.1

ގ
ޖލީހަށް ކުރިމަތިލުމު ެ
އދާގެ ދަށުން ،ރައްޔިތުންގެ މަ ި
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  74ވަނަ މާ ް
ޝަރުޠު

ނ
ތ ނުވަތަ މެންބަރަކު މަޤާމު ް
މީހެއްގައި ހަމަވޭ ޯ

ވަކިކުރާންޖެހިއްޖެތޯ

ގ ގޮނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެކަމާމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިގެން،
ބެލުމުގައި ނުވަތަ މެންބަރުކަމު ެ
އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް.
.2

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  113ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް
ށ
ނނާނޭކަމަ ް
ތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކަށް ހު ް
ކުރިމަތިލާ މީހެއްގައި ނުވަ ަ
ތ
މވާކަމާ މެދު ،ނުވަ ަ
އިޢުލާންކުރެވޭ މީހެއްގައި ހުންނާންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަ ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކު

އިންތިޚާބު

ކުރުމުގައި

ކަމަކާމެދު،

ދިމާވާ

ނުވަތަ

މ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޭނާގެ މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިން ާ
އެއްވެސް

ނިންމުމަކާމެދު

ޚިލާފެއް

އުފެދިގެން،

އެ

ކަމެއް

ވަކި

ގޮތަކަށް

ށހެޅޭ މައްސަލަތައް.
ނިންމުމަށްޓަކައި ހު ަ
.3

ޤާނޫނުއަސާސީގެ

258

ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން،

ކުއްލި

ނުރައްކަލުގެ

ޙާލަތު

އިޢުލާންކުރާ ޤަރާރުގެ ނުވަތަ އެ ޤަރާރުން ބައެއްގެ ޞައްޙަކަމާމެދު ނުވަތަ ކުއްލި
ނުރައްކަލުގެ

ޙާލަތާ

ގުޅިގެން ހަދާ

ޤާނޫނަކާމެދު،

ނުވަތަ

ނެރޭ

އަމުރަކާމެދު

ޅ
ސުވާލުއުފެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ ކަމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހެ ޭ
މައްސަލަތައް.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޞްލީ
ޞ
އިޚްތިޞާ ް

(ށ)

ދުސްތޫރީ ގޮތުން މުހިންމު މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި އެކަން އޮތްގޮތާއިމެދު
ޅ މައްސަލަތައް .އަޞްލު
ބނުންވާކަމަށް ހުށަހަ ާ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ކޮންމެހެން ޭ
ރގައިވާ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިފަދަ މައްސަލައެއް ބަލައިގަންނާނީ ތި ީ
ރިޢާޔަތް ކޮށްފައެވެ.
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 . 1އެމައްސަލައަކީ ޤައުމު ޤާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް ހިނގައިދާނެ ނުވަތަ ދުސްތޫރީ
ތރީ ގޮތުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވުން.
ނިޒާމުން ބޭރުވެދާނެ ފަދަ ދުސް ޫ

 . 2އެމައްސަލައަކީ

ޤައުމުގެ

ޢާއްމު

މަސްލަޙަތާއި

ގުޅިފައިވާ

ދުސްތޫރީ

މައްސަލައަކަށްވުން.
ހައިކޯޓުން ނިންމާ

(ނ)

މައްސަލަތައް

ޟއްޔާއެއް ނުވަތަ އެކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނުވަތަ
ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަ ި
ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ވިޔަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޝަރުޢީ
ގން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދަކާ
ނނަކުން ބާރުލިބި ެ
ކ ނުވަތަ ޤާ ޫ
ތ ޤާނޫނަ ާ
އުޞޫލަކާ ނުވަ ަ
ޚިލާފުކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވިގެން،

އެކަން

ފާހަގަކޮށް،

ކަމާބެހޭ

ފަރާތަކުން

ހުށަހަޅާ

ތން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު
ޢދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަ ި
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މިޤަވާ ި
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް.
(ރ)

ވނަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  282ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ (ަ )1
ގ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް.
ނަންބަރާއި ( )2ވަނަ ނަންބަރު ެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

(ބ)

އިސްތިޝާރީ ލަފާ

ކން
ނނުއަސާސީގެ  95ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ޤާނޫނުގައި ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާ ޫ
އޮތްގޮތާ މެދު އުފެދޭ މުހިންމު ސުވާލުތަކާ މެދު ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަމެއް އޮތްގޮތާމެދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤަރާރަކުން ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތައް.

ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމަކާ

(ޅ)

ކށްފައިވާ
ޚިލާފަށް ޮ

ކޯޓަކުން އިސްވެ ނިމިފައިވާ ޙުކުމެއް އެއީ ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއްގެ ބާރު ލިބިފައިވާ
ޙުކުމެއް ކަމަށްވެފައި އެޙުކުމާ ޚިލާފަށް ،ހަމަ އެ ޚަޞްމުންގެ މެދުގައި އެމަޢުޟޫގައި އެ

ޙުކުމެއް ބާޠިލުކުރުމަށް

ނކުރާ ޙުކުމަކަށް ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއްގެ ބާރު ލިބިއްޖެ
ކޯޓުން ނުވަތަ އެހެން ކޯޓަކު ް

ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް

ދ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ
ވ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްދިނުން އެ ި
ޙާލަތެއްގައި ،ފަހުން ކޮށްފައި ާ
ހުށަހެޅުން.
އިލްތިމާސް ހުށަހެޅުމުގެ
މުއްދަތު

.39

ށން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް
ގ (ނ) އަދި (ރ) ގެ ދަ ު
ވނަ މާއްދާ ެ
މި ޤަވާޢިދުގެ ަ 38
ތތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ދ ު
ހުށެހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ލަސްވެގެން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއް ަ
(ހ)

ގ
އެމައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  282ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ެ
ނބަރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ ،ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދިތާ 60
( )1ވަނަ ނަ ް
(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް.
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ގ
އެމައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  282ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ެ

(ށ)

ނބަރުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ ،ސުޕްރީމް ކޯޓު އުފެއްދިތާ 90
( )2ވަނަ ނަ ް
(ނުވަދިހަ) ދުވަސް.
(ނ)

މި ޤަވާޢިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެ ނިންމުމެއް
ނިންމިތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް.

(ރ)

ކރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން
ނމަވެސް ،މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލު ު
މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮތް ަ
ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއްނަމަ ،އެ ނިންމުމެއް ނިންމިތާ ( 90ނުވަދިހަ)
ދުވަސް.

އިލްތިމާސަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

.40

އިލްތިމާސަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

.41

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމްތައް

.42

މުއްދަތު ހަމަވުން

ދގެ (ހ)( ،ށ)( ،ނ) އާއި (ރ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު
ނ މާއް ާ
މި ޤަވާޢިދުގެ  39ވަ ަ
ބއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެމައްސަލައެއް
ފާއިތުވުމަށްފަހުވެސް ،އަމިއްލަ ބާރު ނުފޯރާފަދަ މަޤްބޫލު ސަބަ ެ
ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މުއްދަތު ގުނުން.

ނފަށާނީ ،އެ
ޅންޖެހޭ މުއްދަތު ގުނަ ް
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ހުށަހަ ަ
މައްސަލައެއްގައި ހައިކޯޓުން ޙުކުމް އިއްވި ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ދެވަނަ ބައި
ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުން
އިލްތިމާސްކުރެވޭނެ

އ
ދގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާ ި
މި ޤަވާޢިދުގެ  38ވަނަ މާއް ާ
ނފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބު ެ

އ
ޙާލަތްތަ ް

(ހ)

އިލްތިމާސްކުރެވިފައިވާ

ޙުކުމް

ނުވަތަ

ނންމުން
ި

ރވިފައިވަނީ
ބިނާކު ެ

ނ
ޤާނޫ ާ

ޚިލާފަށް

ނނު މާނަކުރުމުގައި ގޯހެއް
ތޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާ ޫ
ކަމަށްވުން ނުވަތަ ޤާނޫނު ަ
ހެދިފައިވުން.
(ށ)

ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ޒާތުގައި ނުވަތަ ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އައި
ތއްގެ ޢައިބެއްގެ ސަބަބުން
އިޖުރާއާތެއްގައި ހިމެނުނު އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުންކުރެ ބާވަ ެ
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ޙުކުމަށް ނުވަތަ ނިންމުމަށް އަސަރު ކުރަނިވި އިޖުރާއާތެއް ބާޠިލުކުރެވިފައިވުން.
.1

އ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވުން.
އަޑު އެހުން ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުގަ ި

.2

ޙުކުމްކުރި ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމި ފަނޑިޔާރަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެ ޙުކުމް ކުރުމުގެ
ހލުވެރިއަކަށް ނުވުން.
ނުވަތަ ނިންމުން ނިންމުމުގެ އަ ު

.3

ޙުކުމުގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި ޙުކުމްކުރެއްވި ނުވަތަ ނިންމެވި ފަނޑިޔާރުގެ ސޮއި
ނެތުން.

.4

އ
ބބުތަ ް
ނ ނުވަތަ ސަ ަ
ތ ް
ވފައި ނެ ު
ޙުކުމުގެ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ސަބަބުތައް ބަޔާން ެ
ބަޔާންކުރުމުގައި އުނިކަމެއް ހުރުން.

އިޖްރާއާތެއް ބާޠިލުކަމަށް

.43

މައުޟޫޢީ ގޮތުން

.44

ހުށަހެޅުން

(ހ)

ލ
ނންމުމުގެ ކުރިއަށް އައި އިޖްރާއާތެއް ބާޠި ު
ޙުކުމްކުރުމުގެ ކުރިއަށް ނުވަތަ ނިންމުން ި
ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރެވޭނީ އެއިޖްރާއާތުގެ ނުކުތާއަކީ ޙުކުމަށް ސީދާ
ށ ކޯޓުގައި އެ ނުކުތާއެއް
އަސަރެއްކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވެފައި ،މައްސަލަ ބެލި ދަ ު
ނޒަރުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާނަމައެވެ.
ފާހަގަކުރުމުން ،އެ ނުކުތާއަށް ަ

(ށ)

މ މަސްލަޙަތާ ގުޅުންހުރި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ އާން ު
ނމަވެސް ،އެ މައްސަލައެއް
ވ ަ
މައްސަލަތަކުގައި އިޖްރާއާތުގެ ނުކުތާ ދަށުކޯޓުގައި ނަގާފައިނު ި
ރތަމަ ފަހަރަށް ސުޕްރީމް
ތ ފު ަ
ގ ހުއްދައާއެކު ،އެނުކު ާ
ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހު ެ
ކޯޓުގައި ނެގިދާނެއެވެ.

މައްސަލަބެލުމުގައި
ތ
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮ ް

ކޯޓެއްގެ

އިޚްތިޞާޞްއަކާ

ޚިލާފުވުމުގެ

މައްސަލައެއް ފިޔަވައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ

އވާ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ.
މައްސަލަތައް މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބެލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގަ ި
(ހ)

މައްސަލައަކީ

މައުޟޫޢީ

ގޮތުން

ބެލެންއޮތް

ށވެފައި،
މައްސަލައަކަ ް

އެމައްސަލައިގައި

ށ އަދި ޞައްޙަކޮށްކަމަށް
ޓން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވަނީ ފުރިހަމައަ ް
ކަންހިނގާފައިވާގޮތް ދަށު ކޯ ު
ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ

އެމައްސަލައިގައި

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ޤާނޫނީ

އުޞޫލު

ކަނޑައަޅައި

މައްސަލަ ނިންމުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާފަދަ މައްސަލައަކީ ހައި ކޯޓަށް އަލުން ފޮނުވައި،
ށ އޮތް މައްސަލައެއްނަމަ
ހ ގޮތަކަ ް
ގތް އަލުން ބަލަންޖެ ޭ
މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ޮ
އ ހައި ކޯޓަށް ފޮނުވުން.
އެމައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށްޓަކަ ި

(ނ)

ބލުމުގައި ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓުން
ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ އަލުން ެ
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ސޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅި
ތބާވުން ލާޒިމްވާނެއެވެ .އަދި ު
ކަނޑައެޅި ޤާނޫނީ އުޞޫލަށް ަ
ނ
ޓން ދެވަ ަ
ށފައިނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ހައިކޯ ު
އ އެއްގޮތަށް ހައިކޯޓުން ޢަމަލުކޮ ް
ޤާނޫނީ އުޞޫލާ ި
ފަހަރަށް ކުރި ޙުކުމުގައި އިލްތިމާސްކުރެވޭ ސަބަބެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް
އ
މއްސަލަ ބެލުމުގެ ތެރޭގަ ި
މސް ކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ަ
ފހަރަށް އިލްތި ާ
ކޯޓުގައި ދެވަނަ ަ
އ
ލން ސާބިތުކުރުން ހިމެނޭ ނަމަވެސް ،އެކަންތައް ބަލަން ހަ ި
ކަންހިނގާފައިވާގޮތް އަ ު
ދ
ނ ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ .އަ ި
ނ މުޅި މައްސަލަ ބަލާ ީ
ކނުލައި އަލު ް
ކޯޓަށް ފޮނުވުމަ ާ
ވލިއިރު ކަނޑައެޅި ޤާނޫނީ އުޞޫލާ
މައްސަލަ ބެލުމުގައި ކުރިން ހައި ކޯޓަށް އަނބުރާ ފޮނު ާ
އެއްގޮތަށް ޙުކުމް ކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލާޒިމް ވާނެއެވެ.
ހައި ކޯޓުން އަލުން
މައްސަލަ ބެލުން

.45

(ހ)

ވ
ލމަށް ހައި ކޯޓަށް ފޮނު ާ
ލން ބެ ު
ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަ ު
މި ޤަވާޢިދުގެ  44ވަނަ މާއް ާ
މައްސަލަތަކުގައި،

ޓން
ކޯ ު

ހައި

މައްސަލަ

މައުޟޫޢީ

ލންވާނީ
ބަ ަ

ގޮތުން

އެ

ތގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން،
ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރި ޤާނޫނީ ނުކު ާ
ޙުކުމުގެ ބައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރެވި ،އެ އިލްތިމާސްކުރެވުނު ނުކުތާބަލައި،
ބލޭނީ ހަމައެކަނި އެބައެވެ.
ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް ތަޙްވީލުކޮށްފައިވާނަމަ ހައި ކޯޓުން ެ
ބޔަށް ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމުގެ ބާރު ދެމި އޮންނާނެއެވެ.
ތ ަ
އަދި ،ޙުކުމުގެ ބާޠިލުނުކޮށް އޮ ް
(ށ)

ށ ފޮނުވާ
ނ އަލުން ބެލުމަ ް
ޓ ް
ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހައި ކޯ ު
މި ޤަވާޢިދުގެ  44ވަނަ މާއް ާ
ނ އިލްތިމާސްކުރި ޤާނޫނީ
މައްސަލައެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާފައިވަނީ ހަމައެކަ ި
ނުކުތާކަމަށް ވީނަމަވެސް ،ހައި ކޯޓަށް ތަޙްވީލުވުމަށްފަހު ،އެކޯޓަށް މައްސަލައިގައި
ބލައި ވަޒަންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް
ކަންހިނގިގޮތް އަލުން ަ
ކތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާގޮތާ ޚިލާފުވާގޮތަކަށް
ސުޕްރީމް ކޯޓުންބެލި ޤާނޫނީ ނު ު
ހައި ކޯޓުން ޙުކުމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ .އަދި ،ޙުކުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރި ޚަޞްމަކަށް
ވސް ހައި ކޯޓުން ޙުކުމެއް
އެ އިސްތިއުނާފުގެ ސަބަބުން އިތުރު ގެއްލުމެއްވާ ގޮތަކަށް ެ
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ށ ފޮނުވާ
ނ އަލުން ބެލުމަ ް
ޓ ް
ދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައިކޯ ު
މި ޤަވާޢިދުގެ  44ވަނަ މާއް ާ
މައްސަލަތައް

ލން
ބަ ަ

ހައިކޯޓުން

ވާނީ

އެމައްސަލައެއްގައި

ކުރިން

ޙުކުމް

ކުރި

ފަނޑިޔާރުންނަށް އަޣްލަބިއްޔަތު ނެތް މަޖިލީހަކުންނެވެ .ކުރިން އެމައްސަލަ ބަލައި ޙުކުމް
ކުރި ފަނޑިޔާރުން ނުހިމަނައި އެމައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖުލީހުގެ ކޯރަމް
ހަމަކުރެވޭނެ

އެއްވެސް

މަޖިލީހަކުންނެވެ.
ބައިވެރިވި

ގޮތެއް

އެއްވެސް

ފަނޑިޔާރަކު

އޮތްނަމަ

ޙާލަތެއްގައި

އަލުން

އެމައްސަލަ
ކުރިން

އެމައްސަލަ

ލން
އަ ު

ވނީ
ބަލަން ާ

އެފަދަ

އެމައްސަލައިގައި

ޙުކުމްކުރުމުގައި

ރިޔާސަތު

ބަލަހައްޓައިގެން

ބެލުމުގައި
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ނުވާނެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް
އަލުން އިލްތިމާސް

ޔއެއް އެއްވެސް ގޮތަކުން
މައްސަލައެއް ބަލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ނި ާ

.46

ޠަޢުނެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނުކުރެވުން

ތިންވަނަ ބައި
ކުޑަކުދިންނާއި ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި
އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލަތައް
ކުޑަކުދިންނާއި ބުއްދި
ހަމަނުޖެހޭ މީހުން މައްސަލަ

47

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަކީ ޢުމުރުން
އ
 18އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުއްޖަކުނަމަ ،ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހަކުނަމަ ،ޤާނޫނެއްގަ ި

ހުށަހެޅުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން

އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާހާހިނދަކު ،މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލައި ،އެފަދަ
މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކޮށް ދަޢުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަންގާނީ އެކުއްޖެއް ނުވަތަ
އެމީހެއްގެ ބަލަދުވެރިއަކަށެވެ.
(ށ)

ޅ
ހން އޮތްކަމުގައި ވިއަސް ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެ ޭ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެ ެ
މައްސަލައަކީ ،އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކުއްޖާ ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހާގެ
ބަލަދުވެރިޔަކު އެކުއްޖާގެ ނުވަތަ އެމީހާގެ މައްޗަށް އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާނުކޮށްގެން
ޓމާ އެއިރަކު ޙަވާލުވެހުރި
ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ އެކުއްޖަކު ނުވަތަ އެމީހަކު ބެލެހެއް ު
ފަރާތަކުން އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ދަޢުވާކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަކަށް މިމާއްދާ
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

(ނ)

ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ޖިނާއީ ކުށާބެހޭ
ދތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢި ު

ތަނާޒުލްވުން

.48

(ހ)

ވ
ށ ހުށަހެޅިފައި ާ
ރތުން ކޯޓަ ް
ހ މީހެއްގެ ފަ ާ
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެ ޭ
މައްސަލައެއްގައި ،ކޯޓަށް

މައްސަލައެއް

ހުށަހަޅާ

ފަރާތަށް

ނުވަތަ

މައްސަލައެއްގައި

ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތަށް އެމައްސަލައަކުން ތަނާޒުލްވެވޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކުގައެވެ .މިގޮތުން
ދ އެފަރާތުން މައްސަލައިން
ހން ފަރާތެއް ދެއްކުމަށާއި ،އަ ި
ހުއްދަ ދިނުމުގައި ،އެފަދަ އެ ެ
ތަނާޒުލްވުމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިތުރު ޚަރަދެއް ހިނގާނަމަ ،އެޚަރަދެއް ކޯޓަށް ދެއްކުމަށް
އެފަރާތަކަށް

އެންގުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

މައްސަލަ

ބަލާ

ފަނޑިޔާރުންގެ

ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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(ށ)

އދި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއްގެ
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބު ް
އ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ނުވަތަ މައްސަލައަށް ޖަވާބުދާރީވާ
ފަރާތުން ކޯޓަށް މައްސަލައެ ް
ފަރާތުން ،ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ އެފަދަ އެހެން ފަރާތެއް ކޯޓަށް ނުދައްކައި މައްސަލައިން
ފދަ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހެއްގެ ބަދަލުގައި މީހަކު
ވތަ އެ ަ
ތަނާޒުލްވެއްޖެނަމަ ،ނު ަ
ޔގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި،
ޢައްޔަންކުރުމަކީ އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ބަލަދުވެރި ާ
ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކު ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި ހިންގައިގެން
ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ނ
ނޖެހޭ މީހެއްގެ ފަރާތު ް
އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ކުޑަކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަ ު
ޅ މީހަކު ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި ޖަވާބުދާރީވާ މީހަކު
މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަ ާ
މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ މަރުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެމީހެއްގެ
ޓށް ޙާޟިރުވާނެ މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ބަންޑާރަނައިބަށް
މަޞްލަޙަތުގައި ،ބަދަލުގައި ކޯ ަ
ބންޑާރަނައިބު އެކަށީގެންވާ
އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ަ
ޢވާކުރާ ފަރާތުގެ ޣައިރު
ނކޮށްފިނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ދަ ު
މުއްދަތެއްގައި މީހަކު ޢައްޔަން ު
ޙާޟިރުގައި ބަލައި އިންޞާފުވެރިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

ރތުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް
ކުޑަކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހެއްގެ ފަ ާ
ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ މައްސަލައަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެދުމުގައި ،ކުއްޖާގެ ފަރާތުން
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ނުވަތަ ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތަކީ އެކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ
ތ އެމީހެއްގެ މަޞްލަޙަތަށް
ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ،އެކުއްޖެއްގެ ނުވަ ަ
ވނެއެވެ.
އިސްކަންދީ ދިފާޢުކުރެވޭނެ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ާ

ހަތަރުވަނަ ބައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުން

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން

.49

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަލައި ދިނުމަށް އެދޭ މައްސަލައެއް ބަލައިގަންނާނީ އެމައްސަލަ
ށހެޅުމުންނެވެ.
ހ ަ
ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހޯދުމަށްފަހު ު

(ށ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ،
ގތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ
އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ އެ ފޯމާ އެއް ޮ
ލިޔުމަކުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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(ނ)

ފއިވާ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނީ
އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރަން އެދޭ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއިރު
އެމައްސަލައިގައި އެކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާއި ،ހައިކޯޓުން މައްސަލައިގައި ނިންމިގޮތުގެ
ށ
ލިޔުން ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ .ނަމަވެސް ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަ ް
ފހު ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދައާއެކު ،މިލިޔުންތަކަށް ލިޔުމެއް
މށް ަ
އެކަށީގެންވާ ނޯޓިހެއް ދިނު ަ
މގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އިތުރުކޮށް ނުވަތަ އުނިކޮށް ހެދު ު

މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ
ލ
ފުރަތަމަ މަރުޙަ ާ

.50

(ހ)

މި

ޤަވާޢިދުގެ
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ވަނަ

މާއްދާގެ

ދަށުން

ސުޕްރީމް

ކޯޓަށް

ހުށަހެޅޭ

ކޮންމެ

މައްސަލައެއްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ،ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ
ރަޖިސްޓްރީގައި މައްސަލައާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ރަޖިސްޓްރާރ ހިމަނަންވާނެއެވެ .އަދި،
އެއަށްފަހު،

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

ފޯމު

ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ

މިޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތަށްތޯ

ރަޖިސްޓްރާރ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

(ށ)

ފުރިހަމަ ނުވުން

ހޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަ ަ
ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ފޯމު ފުރާފައިވާނަމަ އެ ފޯމު
އިސްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަތަ އެ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޯމެއް އިސްލާޙުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ
މުއްދަތުގައި އެކަމެއް އިސްލާޙުނުކޮށްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

.51

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު

.52

އޮންނަންވާ ގޮތް

ހންނެވެ .ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ބަ ު
ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްވިޔަސް އެނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ ،އެބައެއްގެ ނުވަތަ
އެލިޔުމެއްގެ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން
ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ޞައްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ،
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ،ހައިކޯޓުން މައްސަލަ
ނިންމިގޮތުގެ އަޞްލު ލިޔުމާއި ،އެމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާއި،
ހެކިތައް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Supreme Court of the Maldives | Theemuge | Orchid Magu | Male’| Republic of Maldives
ވެބްސައިޓް | URL: www.supremecourt.gov.mv :ފެކްސް | Fax: + 960 3008554 :ފޯންTel: + 960 3009990 :
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކޮޕީގެ ޢަދަދު

.53

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ

.54

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން

.55

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމުގެ

.56

ހުއްދަ ދިނުމާއި މައްސަލަ

.57

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ،ފޯމުގެ

(ހ)

އ
ވނެއެވެ .އަދި ފޯމުގަ ި
އަޞްލުގެ އިތުރުން ،ފޯމުގެ ( 4ހަތަރެއް) ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ާ
އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި ޙަވާލާދެވިފައިވާނަމަ ،އެލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ
ފަރާތަކުން އެލިޔުމަކީ އަޞްލާ އެއްގޮތް ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކޮޕީ ،ފޯމާއި
އވެ.
ފޯމުގެ ކޮޕީތަކުގައި ހިމަނަންވާނެ ެ
އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމެއްނަމަ އެފޯމު ސުޕްރީމް ކޯޓުން

(ށ)

ފހު އެކަން ހައިކޯޓަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން
ބަލައިގަތުމަށް ަ
ތ
ބހޭ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ނުވަ ަ
ނގުމުން އެ ޤަޟިއްޔާއާއި ެ
ތން އެ ް
އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮ ު
ވނެއެވެ.
އެލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން ފޮނުވަން ާ

މައްސަލަ ބެލުން

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މި ޤަވާޢިދުގެ  49ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ވ
ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައަކާމެދު އަންނަނި ި
ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ބޭއްވުން

(ހ)

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމަކާ ނުލައި މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

(ށ)

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު މައްސަލައާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ސުޕްރީމް

ހށަހެޅޭ
ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ު

މައްސަލައެއްގެ

އިޖުރާއީ

ގތަކަށް
ނ އެހެން ޮ
އގައި ،ކޯޓު ް
އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި ހިނދެ ް
ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ،އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުނުތާ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލައިގެ
އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ބައިވެރިން

ހޅާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ
ހށަ ަ
ށހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ު
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހު ަ
ލިބޭ ފަރާތުން ،ލިޔުމުން އެދިފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތް އަދި މައްސަލަ ހުފަހެޅި
ފަރާތް ފިޔަވައި މައްސަލައިގައި މަސްލަޙަތެއް އޮތް އެހެދްފަރާތެއްވާދަމަ އެފަރާތެއްގެ ޣައިރު
ޙާޟިރުގައި އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ހުށަހެޅުން

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ހށަހަޅާ މައްސަލައެއްގައި،
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ު

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ނުވަތަ ނުބޭއްވުމަށް ކޯޓުން ނިންމިކަމުގައިވީނަމަވެސް،
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ،އެ މައްސަލަތަކުގައި
ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖުލީހުގެ ކޯރަމަކީ މަދުވެގެން ކޯޓުގެ ( 03ތިނެއް)
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ފަނޑިޔާރުންނެވެ.
ނ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ
މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް

(ށ)

ނ  3ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މައްސަލަތައް ،ހުއްދަ ދެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެ ް
ބލު އުޒުރެއް ނެތި މި
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ މަޤް ޫ
ސލައެއް އަލުން ސުޕްރީމް
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އެ މައް ަ
ވނެއެވެ.
ކޯޓަކަށް ބަލައެއް ނުގަނެ ޭ
ސަބަބު ބަޔާންކުރަން

.58

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ

.59

މައްސަލަ ބަލައިގަންނަ

.60

ނުޖެހުން

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމަކަށްފަހު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދަ ސުޕްރީމް
ނ
ވ މައްސަލަތަކަށް ހުއްދަ ނުދި ް
ދ ދީފައިނު ާ
ނ ސަބަބަކާއި ،ހުއް ަ
މ ހުއްދަ ދި ް
ކޯޓުން ދީފައިވާނަ ަ
ސަބަބު ބަޔާންކުރުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލާޒިމްކަމެއް ނޫނެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ބަލައިގަތުން

ހުށަހެޅުން

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅޭނީ ،އެ މައްސަލައެއްގައި މަސްލަޙަތެއް އޮތް ފަރާތަކަށް
ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކަށެވެ .މިގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޙާއްޞަ
ކުރެވިފައިވާ ފޯމުން ނުވަތަ އެ ފޯމާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ލ
ފުރަތަމަ މަރުޙަ ާ

ނމެ މައްސަލައެއްވެސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު ،ފުރަތަމަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކޮ ް

(ހ)

މަރުޙަލާގައި މައްސަލަތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ރަޖިސްޓްރީގައި މައްސަލައާ ބެހޭ އަންނަނިވި
މ
އށްފަހު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯ ު
ނންވާނެއެވެ .އަދި ،އެ ަ
މަޢުލޫމާތު ،ރަޖިސްޓްރާރ ހިމަ ަ
އއްގޮތަށްތޯ ރަޖިސްޓްރާރ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.
ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ މިޤަވާޢިދާ ެ
.1

ވހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓު
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުގެ ނަން ،ދި ެ
ނަންބަރު ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ،ދާއިމީ އެޑްރެސް ،ފޯނު ނަންބަރު.

.2

ވހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު/ޕާސްޕޯޓު
ގ ނަން ،ދި ެ
ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތު ެ
ނަންބަރު ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް ،ދާއިމީ އެޑްރެސް ،ފޯނު ނަންބަރު.

.3

މތު.
ރތެއްވާނަމަ އެފަރާތަކާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ތިންވަނަ ފަ ާ

.4

ދަޢުވާގެ ބާވަތް.

.5

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚާއި ގަޑި.
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.6
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

(ށ)

ފުރިހަމަ ނުވުން

ރަޖިސްޓްރާރ އެޅިފިޔަވަޅު.
މ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ނުވަތަ ި
އ
ތ ެ
އވާނަމަ އެ ފޯމު އިސްލާޙުކުރުމަށް އެންގުމުގެ ނުވަ ަ
މ ފުރާފަ ި
ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ފޯ ު
ފޯމު ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޯމެއް އިސްލާޙުކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރާރ ދީފައިވާ
މުއްދަތުގައި އެކަމެއް އިސްލާޙުނުކޮށްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ،ފޯމުގެ އަޞްލުގެ އިތުރުން،
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޮދްމެ ފަދޑިޔާރަކަފް ކޮޕީއަކާއިކ ދަޢުވާލިބޭ ކޮދްމެ ފަރާތަކަފް
އދި ފޯމުގައި އެއްވެސް
ކޮޕީއެއް ހަމަވާ ޢަދަދަފް ފޯމުގެ ކޮޕީ ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެަ .
ރ
ވތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކު ާ
ލިޔުމަކާއި ޙަވާލާދެވިފައިވާނަމަ ،އެލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ނު ަ
ފަރާތަކުން އެލިޔުމަކީ އަޞްލާ އެއްގޮތް ލިޔުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކޮޕީ ފޯމުގައާއި
ނއެވެ.
ފޯމުގެ ކޮޕީތަކުގައި ހިމަނަން ވާ ެ

(ބ)

މއްސަލައަކީ ،މިޤަވާޢިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ަ
ގައިވާފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްނަމަ ،މައްސަލަ
ނވާނެއެވެ.
މފައިވާ ގޮތުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަ ް
ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ހައިކޯޓުން ނި ި

(ޅ)

ށހެޅޭ މައްސަލައަކާއެކު
ގމަތިން ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހު ަ
މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތު ެ
ނ
ތ ް
އސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާ ު
ފހު ،މަ ް
ބލައިގަތުމަށް ަ
ހުށަހެޅޭ އަޞްލު ލިޔެކިޔުންތަށް ކޯޓުން ަ
އެފަދަ

ލިޔެކިޔުންތައް

ބރާ
އަނ ު

ގން،
ބޭނުންވެ ެ

ޓން
ކޯ ު

ޤަބޫލުކުރާ

ނ
ކ ް
ފަރާތަ ު

ދ
ފ ަ
އވާ ،އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއާއެކު ،ހުށަހެޅުމުން އެ ަ
އަޞްލާއެއްގޮތްކަން ބަޔާންކޮށްފަ ި
ރ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލުތައް މައްސަލަހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަނބު ާ
ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
އޮންނަންވާ ގޮތާއި

.61

(ހ)

ގ
މ ެ
ނނެވެ .ފޯ ު
ވހި ބަހު ް
ނންވާނީ ދި ެ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު އޮން ަ
އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްވިޔަސް އެނޫންބަހަކުން

ހިމަނަންހެޖޭ ތަކެތި

ވ
ލޔުމެއްގެ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސް ާ
ނވަތަ އެ ި
އޮތްނަމަ ،އެބައެއްގެ ު
ނުވަތަ

ކޯޓުން

ޤަބޫލުކުރާ

ފރާތަކުން
ަ

ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ

ކޯޓުން

ލ
ޤަބޫ ު

ކުރާފަރާތަކުން ޞައްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި ޤަވާޢިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
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ނ
ޢވާ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅޭ ީ
ދ ު
އކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ އިތުރުންަ ،
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާއިރު ،ހަ ި
ރ
ކތަކެވެ .މިފަދަ އިތު ު
އެމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާއި ހެ ި
ހެއްކެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅޭނީ ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ
ހުއްދައަކާއެކުއެވެ.
މައްސަލަ ސުޕްރީމް
ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ

.62

(ހ)

ހށަހެޅިފައިވަނީ ސުޕްރީމް
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހުު ،
ށ
އސަލައެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ް
ވ ފަދަ މަ ް
ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ ޭ

ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ

ސ ަލ ެއ ްއ ު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އެކަން އަންގާނެއެވެ .އަދިެ ،އ ަމ ްއ ަ
ރ ްމ
ސ ްޕ ީ

ނ
ކުރެވު ް

ނ ާވ ެ
ރ ް
ރ ުކ ަ
ސ ް
ރ ިޖ ް
ގ ުތ ަގ ިއ ަ
ޔ ެއ ްއ ެގ ޮ
ޟ ްއ ާ
ޯ
ނ ެއ ެވ.
ޓ ީ
ކ ުޓ ަގ ިއ ަޤ ި
(ށ)

މ
ނ ާ
ނން ނި ް
ގތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަން ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮ
މައްސަލަތައް ބަލައިގަނެ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ނ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
ކުރެވޭނީ މި ޤަވާޢިދުގެ  63ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ދެއްކުމުންނެވެ.

ފ
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ީ

.63

މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް

.64

ޤޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބަލައިގަނެ ކޯޓުގެ ަ
ކުރެވޭނީ ( 500/-ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ .އަދި މި
ފައިސާއަކީ،

އެއްވެސް

ގެންދިޔަނަމަވެސް

ނުވަތަ

ސަބަބަކާހުރެ

މައްސަލަ

އެއްވެސް

ސަބަބަކާހުރެ

ޅ
ހުށަހަ ާ

ފަރާތުން

ބާޠިލުވީނަމަވެސް

މައްސަލަ
އަނބުރާ

އަނބުރާ
ވނެ
ލިބިދެ ޭ

ފައިސާއެއްނޫނެވެ.

ހަވަނަ ބައި
އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން

ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާ

(ހ)

ކުރެވުމުން ،އެ މައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ،ފޯމުގެ ކޮޕީ އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ

ނ
ޙަވާލުކުރު ް

ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއާއިއެކު ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯމު ރަޖިސްޓްރާރ ޙަވާލުކުރާނެއެވެ.

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން
ބޭއްވުން

މައްސަލައިގެ ފޯމު ބަލައިގަނެ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ

(ށ)

ނ
ތ ް
ރތެއްގެ އެދުމުގެ މަ ި
ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަ ާ
އ
ޝަރީޢަތް ހިންގުން ހަލުއިކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން އިބްތިދާ ީ
ނތަކެއް ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ދލުވު ް
ބައްދަލުވުމެއް ނުވަތަ ބައް ަ
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ނ
މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަ ް

(ނ)

ކޯޓުން ކުރަންވާނެއެވެ.
.1

ޔކިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުން.
ދަޢުވާލިބޭ މީހާއަށް ދަޢުވާގެ ލި ެ

.2

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އޮންނާނެ ދުވަސްތައް އަންގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ފަރާތްތަކާ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަމުރު ޙަވާލުކުރުން.

(ރ)

މި

ނ
ގޮތުގެތި ް

މާއްދާގައިވާ

ބޭއްވޭ

އިބްތިދާއީ

ބާއްވާ،

ދލުވުންތައް
ބައް ަ

އ
ެ

ލހެއްޓުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެ ެ
އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމުގެ

.65

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމުގެ

.66

ބައިވެރިން

ވންތައް ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ
މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ ބައްދަލު ު
ފަރާތްތަކާ އެކުއެކީގައި ނުވަތަ ވަކިވަކިން ބޭއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބައި
މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުން
ކުރިން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލެއްގެ އިޖުރާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ،މައްސަލަ
ހުށަހެޅި

އަނބުރާ ގެންދިއުން

ފަރާތުން

މައްސަލަ

އަނބުރާ

ގެންދަން

ނނަމަ،
ބޭނު ް

ށ
ރަޖިސްޓްރާރއަ ް

އެކަން

ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެ އެމައްސަލައެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތައް
ލިބިގެންވެއެވެ.

އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމަށްފަހު
މައްސަލަ އަނބުރާ

.67

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ،ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމުގެ ކުރިން،
ބނުންނަމަ ،އެކަން ޗޭންބަރުގެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އަނބުރާ ގެންދަން ޭ

ގެންދިއުން

ފަނޑިޔާރަށް

ހުށަހެޅުމަށްފަހު،

ފަނޑިޔާރު

ނިންމާ

ގޮތެއްގެމަތިން

އ
އެމައްސަލައެ ް

ގންވެއެވެ.
އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބި ެ
(ށ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ފެށުމަށްފަހު،
ނ
ނ ބޭނުންނަމަ ،އެކަ ް
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަ ް
އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ
ގޮތެއްގެމަތިން،

އަނބުރާ

ނދިއުމުގެ
ގެ ް

އިޚްތިޔާރު

މައްސަލަ

ހުށަހަޅާ

ލިބިގެންވެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޚަރަދު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު

.68

ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުން

.69

މި

(ހ)

67

ޤަވާޢިދުގެ

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ދަޢުވާ

ގޮތުގެމަތިން

އަނބުރާ

ގެންދާ

ތން ޚަރަދެއް ހިނގާފައިވާނަމަ،
މައްސަލަތަކުގައި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ު
ޅމުގެ އިޚްތިޔާރު ދަޢުވާ
އެ ޚަރަދެއް ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ޗޭންބަރުގެ ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހެ ު
ބރާ ގެންދިޔަ ތާރީޚުން
މގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އަނ ު
ލބިގެންވެއެވެި .
ލިބޭ ފަރާތަށް ި
ފެށިގެން

ދުވަހުގެ

7

ތެރޭގައި

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އަދި

މިމުއްދަތުގެ

އ
ތެރޭގަ ި

ލއެއް ހުށަހެއްނޭޅެނެއެވެ.
ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެން އެމައްސަ ަ
ށ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަ ް

(ށ)

ށ
ބެލުމަށްފަހު ،ޗޭންބަރގެ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަ ް
ޚަރަދު ދިނުމަށް ދަޢުވާކުރި ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޗޭންބަރުގެ ފަނޑިޔާރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

އަށްވަނަ ބައި
ޝަރީޢަތް ހިނގުން
ދަޢުވާގެ ޖަވާބު

ނ
ދލުވު ް
މި ޤަވާޢިދުގެ  64ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޭއްވޭ އިބްތިދާއީ ބައް ަ

(ހ)

ނ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯމު
ބާއްވައި ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެ ް

ހުށަހެޅުން

ބ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ލ ޭ
ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ،ދަޢުވާ ި
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާގެ ޖަވާބު ފޯމު

(ށ)

ހުށަނާޅައިފިނަމަ،

ގ
މައްސަލައި ެ

އަޑުއެހުމައިގެން

ކުރިއަށްދެވޭނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ

އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށްފަހު އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ފެންނަނަމަ،
ށ ދެވިދާނެއެވެ .އެނޫން
ލިޔުމުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަ ް
ޙާލަތެއްގައި އަނގަބަހުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ
އަޑުއެހުން ނިންމާނީއެވެ.
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުން ދޭ ފުރުޞަތެއްގައި

(ނ)

ފިޔަވައި،

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގައި

ހިނގާ

ޝަރީޢަތްތަކުގައި

ޖަވާބު

ނ
ވ ީ
ހުށަހަޅަން ާ

ތންނެވެ.
އަންނަނިވިގޮތުގެ މަ ި
.1

ލިޔުމުން ޖަވާބު ހުށަހެޅުން.
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.2

ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ވނަ މާއް ާ
ވބު ،މި ޤަވާޢިދުގެ ަ 70
ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަ ާ
ހން ހުށަހެޅުން.
ގބަ ު
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް އަނ ަ

އަނގަބަހުން ޖަވާބު

.70

ޞތު ދިނުން
ފުރު ަ

.71

ޞތުގެ ދިގުމިން
ފުރު ަ

.72

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ

.73

ހުށަހެޅުން

ޖވާބު
ބހުން ަ
އވާ ގޮތުގެމަތިން އަނގަ ަ
ނބަރުގަ ި
މި ޤަވާޢިދުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  2ވަނަ ނަ ް
ހުށަހަޅާއިރު ހުށަހަޅަންވާނީ ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފަނޑިޔާރުންނަށް
މން
ނ ކޮންމެ ޚަޞްމަކުވެސް ޖަވާބު ހުށަހަޅާއިރު ހުށައަޅަންވާނީ ،ލިޔު ު
ސާފުވާފަދަ ގޮތަކަށެވެ .މިގޮތު ް
އވާ
ޗއް އެމައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ރަނގަޅަށް ކިޔާފަ ި
ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބުގައިވާ އެއް ެ
ކަމަށް ބަލައިގެންނެވެ .އަދި ލިޔުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަވާބު ބަލައިގެން ،ލަފުޒުން ލަފުޒަށް ކިޔުމަކީ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތަރުހީބުދޭ ކަމެއްނޫނެވެ.
(ހ)

ނ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށެވެ.
ޞތު ދެވޭ ީ
އންމެ ފުރަތަމަ ފުރު ަ
ކޮންމެ ޝަރީޢަތެއްގައިވެސްެ ،
އަދި އެންމެ ފަހުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށެވެ .އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދެއްކޭނީ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ އިޒްނަޔާ
އެކީގައެވެ.

(ށ)

ނ
ލ ޙާޟިރުވެ ހުރިނަމަ ،ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދައްކާ ީ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ވަކީ ު
ވަކީލެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންކުރެ
ށ
ޙަސްމަކު ،ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަމިއްލައަށް ވާހަކަ ދައްކަން އެދިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތަ ް
މގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނު ު
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ހ)

އ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގަ ި
ގނަވެގެން ( 30ތިރީސް)
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށް ވާހަކަދައްކަން ލިބޭނީ ި
މިނިޓެވެ.

(ށ)

އހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ ޚަޞްމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ެ
ޢތުގެ
ކށް ،އެކަން ޝަރީ ަ
ބބު ބަޔާން ޮ
ގތު ބޭނުންވާނަމަ ،ސަ ަ
ވަގުތަށްވުރެ އިތުރަށް ވަ ު
ވ ދުވަހުގެ  3ދުވަސް ކުރިން ރަޖިސްޓްރާރއަށް ލިޔުމުން
މަޖިލިސް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ާ
ށ
އދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންނަ ް
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ހު ް
ލިބިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރަށް
ވަގުތު ދެވޭނީ ވަރަށް މަދު ޙާލަތްތަކުގައެވެ.

އގައި
މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު ،މައްސަލަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ޢަމުރު ފޮނުވުން

ހިމެނޭ

ފަރާތްތަކަށް،

ލއިގެ
މައްސަ ަ

ނެރެންވާނެއެވެ .މިގޮތުން،

އަޑުއެހުމަށް

ކޯޓަށް

ޙާޟިރުވުމުގެ

ދޢުވާކުރާ ފަރާތާއި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތުގެ
ަ

ޢަމުރު

ރަޖިސްޓްރާރ

އިތުރުން،

މައްސަލާގައި

ނ ފަރާތެއްވާނަމަ ،އެފަރާތަކަށްވެސް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ އަމުރު
މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ތިންވަ ަ
ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ކޯޓު ކަލަންޑަރު

.74

ރތުން
ދަޢުވާކުރާ ފަ ާ

.75

(ހ)

ށފަހު،
މއްސަލައެއްގެވެސް އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަ ް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ ަ
ގ ތާވަލެއް ،އެ މައްސަލައެއް ބަލާ
އެމައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ކޯޓުގައި ބާއްވާނެގޮތު ެ
ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ،ރަޖިސްޓްރާރ އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ .އަދި
ވލް ކުރުމަށްފަހު ،ރަޖިސްޓްރާރ އެ ތާވަލް ޝާއިޢު
މިގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ތާ ަ
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މ
ށ ކޮން ެ
މއްޗަށް ބިނާކޮ ް
ގމަތިން އެކުލަވާލެވޭ ތާވަލްގެ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތު ެ
ނނަ ފަރާތްތަކާއި ވަކީލުންގެ
މައްސަލައެއްގައިވެސް ހިމެނޭ ޚަޞްމުން ނުވަތަ ބަދަލުގައި އަ ް
ނވާނެއެވެ.
ޖސްޓްރާރ އެފަރާތްތަކަށް އަންގަ ް
ފަސޭހައަށްޓަކައި ،މި ތާވަލް ރަ ި

ނ
ކޯޓަށް ޙާޟިރު ނުވު ް

(ހ)

މއްސަލައެއްގައިވެސް އެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ސުޕްރީމް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ ަ
ޢވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ މި
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ،މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދަ ު
ކ ޙާޟިރުނުވިނަމަ ،އެ
މހަ ު
އ ފޮނުވާ ީ
އނާގެ ބަދަލުގަ ި
ތން ޭ
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

އެހެން

އޮތްކަމުގައި

ވީނަމަވެސް،

އަކުރުގައި

އެ

ށ ޙާޟިރުވޭތޯ ބެލުމަށް،
ކޓަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޙާލަތެއްގައި ،އެފަދަ ފަރާތަކުން ޯ
މައްސަލަ

ބަލާ

ގ
ފަނޑިޔާރުން ެ

މަޖިލީހަށް

ށ
ގންވާކަމަ ް
އެކަށީ ެ

ފެންނަ

މނެއްގެ
ދިގު ި

ގންވެއެވެ.
ފުރުޞަތެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި ެ
(ނ)

ވއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް
ޠލް ކުރެވިފައިވާ ދަޢު ާ
މތިން ބާ ި
މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
އަލުން ހުށަހަޅާނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ބާޠިލުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 7
ތރޭގައި ހުށަނާޅައިފިނަމަ،
ށހަޅަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ެ
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހު ަ
އެދަޢުވާއެއް ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ބަލައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއް ،މިމާއްދާގެ (ނ)
ލން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ މި ޤަވާޢިދުގެ  63ވަނަ
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަ ު
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ދެއްކުމަށްފަހުއެވެ.

(ބ)

ފހަރު
ގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް މި މާއްދާގެ (ހ) ަ
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ލއެއް ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެމައްސަ ަ
ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުން

.76

އަޑުއެހުން އޮންނަ

.77

ޙާޟިރު ނުވުން

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަލާ އެއްވެސް ޤަޟިއްޔާއެއްގައި އެޤަޟިއްޔާއެއް ބެލުމަށް ސުޕްރީމް
ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ މި ޤަވާޢިދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން

ވ
ފޮނު ާ

ބަދަލުގައި

މީހަކު

ޙާޟިރުވެފައި،

ދަޢުވާލިބޭ

ފަރާތް

ނުވަތަ

ލ އުޒުރެއްނެތި ޙާޟިރުނުވި
ކ މަޤްބޫ ު
ދލުގައި ފޮނުވާ މީހަ ު
ބ ަ
ތން ަ
ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަ ީ
ނ
ގ މަތީ ް
ނ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތު ެ
މދު މި ޤަވާޢިދުގެ  88ވަ ަ
ލބޭ ފަރާތާ ެ
ނަމަ ،ދަޢުވާ ި
ޢަމަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

އ ބެލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ދުވަހަށްވެސް
ދެވަނަ ފަހަރަށް އެޤަޟިއްޔާއެ ް
ތ
ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ،ނުވަ ަ

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ބދަލުގައި ފޮނުވާ މީހަކު
ަ

ފނުވާ
މތީން ބަދަލުގައި ޮ
ތ ނުވަތަ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ޙާޟިރުވެފައި ،ދަޢުވާލިބޭ ފަރާ ް
މީހަކު ޙާޟިރުނުވި ނަމަ ،މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލައި ،ގޮތެއް
ބގެންވެއެވެ.
ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލި ި
(ނ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމު ޙާޟިރުވެފައި ،އެ ޚަޞްމެއްގެ
ނ
ނނީ ވަކީލަކާމެދު ،މިޤަވާޢިދުގެ  33ވަ ަ
ވނަމަ ،އެ ޤާ ޫ
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޙާޟިރު ނު ި
ބލާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ލޤީ ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ،ކޯޓުން ަ
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަޚް ާ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެ ޚަޞްމަކަށް އެންގުމުގެ
ގންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު މައްސަލަބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި ެ

ދުވަސް ނުވަތަ ގަޑި

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ދލު ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ
ތާރީޚަކަށް ނުވަތަ ގަޑިއަކަށް ބަ ަ

ނ
ބަދަލުކުރު ް

ގންވެއެވެ.
މަޖިލީހަށް ލިބ ެ
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ލށް
ތާވަ ަ

އެއްވެސް

ބަދަލެއް

ނ
ގެންނަ ް

ނިންމައިފިނަމަ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ލަސްނުކޮށް ރަޖިސްޓްރާރ
އަންގަންވާނެއެވެ.
އަޑުއެހުން އޮންނަ

(ނ)

ދުވަސް ނުވަތަ ގަޑި

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ތާރީޚަކަށް ނުވަތަ ގަޑިއަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން

ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނަ ދުވަހެއްގެ މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 2

ހުށަހެޅުން

(ދޭއް) ދުވަސް ކުރިން ،ސަބަބާއެކު އެކަން ރަޖިސްޓްރާރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ނނަން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާމެދު
ގމަތިން ތާވަލަށް ބަދަލުގެ ް
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތު ެ
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ށހެޅިފައިވާ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ
ގޮތެއް ނިންމާނީ ،ހު ަ
ލަފާގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރާރއެވެ .އަދި ،މިގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓްރާރ ނިންމާ ނިންމުން،
ލަސްނުކޮށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ.

ނުވަވަނަ ބައި
އެއްފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ދަޢުވާ ހުށަހެޅުމާއި،
ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި ،ދަޢުވާ ބަދަލުކުރުން

ތށްވުރެ ގިނަ
އެއްފަރާ ަ
ފަރާތް އެކުވެގެން ދަޢުވާ

.78

(ހ)

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކުވެގެން ،އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ގނަ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ
މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .އަދި ،އެއްފަރާތަށް ވުރެ ި

ހުށަހެޅުން

ލިބޭގޮތަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކުވެގެން އެއް
ރތަށް
ރތަށްވުރެ ގިނަ ފަ ާ
ޅ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެއްފަ ާ
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެ ޭ
މށްފަހު ،އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލައެއް ،ކޯޓުން ބަލައިގަތު ަ
ތ ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު ،އެ މައްސަލައަކީ ވަކި
ނވަ ަ
ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެމަތިން ު
މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ގޮތަކަށް އޮތް މައްސަލައެއްކަމަށް ،މައްސަލަ ބަލާ
ފަނޑިޔާރުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ވަކިވަކި މައްސަލަތަކަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ގންވެއެވެ.
އެމައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި ެ

(ނ)

ށފަހު ،އެ މައްސަލައަކީ
ގތުމަ ް
އސަލައެއް ކޯޓުން ބަލައި ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މަ ް
ތ އުނިކުރެވޭގޮތަށް އޮތް
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން އިތުރުކުރެވޭގޮތަށް ނުވަ ަ
ގ
ވތަ ކޯޓު ެ
މގެ މަތީން ނު ަ
މައްސަލައެއްނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދު ު
ނ އިތުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ
އސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމު ް
އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު ،މަ ް
އުނިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެމައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

ތ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،މައްސަލައިގެ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް
މި މާއްދާގެ (ނ) އެހެން އޮ ް
ގ
މީހަކު އިތުރުކުރެވޭނީ ،އަޞްލު މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނުވަތަ ފަރާތްތަކު ެ
ހއެވެ.
މށްފަ ު
އިޢުތިރާޟެއް އޮތްތޯ ބެލު ަ
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ދަޢުވާއަށް ބަދަލުގެނައުން

.79

ފއިވާ
ހުށަހެޅި ަ

.80

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފައިވާ މައްސަލެއްގައި ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ބައެއް
ނޫންކަމަށް

ފެންނަ

އ
ބައެ ް

ދަޢުވާގައި

ހިމެނިފައިވާނަމަ،

ޝަރީޢަތުގެ

ކޮންމެ

ތ
އއް އުނިކުރުމަށް ނުވަ ަ
މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާއިން އެ ބަ ެ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލައެއް ބަލާ
ގންވެއެވެ.
ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި ެ
(ށ)

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ބަލައިގެންފައިވާ

މައްސަލެއްގައި

ހިމެނޭ

އެއްވެސް

ބައެއް

ޖނަމަ ،އެ އިޞްލާޙަކީ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދިއް ެ
މައްސަލަ

ރަނގަޅަށް

ނިންމުމުގައި

ކޮންމެހެން

ނން
ބޭ ު

އޞްލާޙެއްކަމަށް
ި

ފެނިއްޖެ

ލޙުކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ
އބައެއް އިޞް ާ
ޙާލަތެއްގައި ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިންެ ،
ގންވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލައެއް ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި ެ
(ނ)

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،މައްސަލައިގެ ބަޔަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެނަމަ،
ތ ލަސްނުކޮށް ރަޖިސްޓްރާރއަށް ދިނުމަކީ އެބަދަލު ގެންނަ
ބހޭ މަޢުލޫމާ ު
އެގެނެވުނު ބަދަލާ ެ
ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ރ)

ގމަތިން ރަޖިސްޓރާރއަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތު މައްސަލައިގައި
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތު ެ
ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލަސްނުކޮށް ދިނުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްލިއޫއްޔަތެކެވެ.

(ހ)

އސަލައަކަށް
މަ ް

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިލްތިމާސް ކުރެވިފައިވަނިކޮށް އެމައްސަލައިގައި
އއް އިލްތިމާސްކޮށްފިނަމަ،
މ އެޙުކުމް ނުވަތަ ޙުކުމުގެ ބަ ެ
ހިމެނޭ އެހެން ޚަޞްމެއް ހަ ަ

ނ
ވ ް
އޚުލު ު
ތަދަ ް

އެހުރިހާ އިލްތިމާސްތަކެއް އެއްޤަޟިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

ށ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ
ޟއްޔާއެއްގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތަކަ ް
ބލައި ނިންމި ޤަ ި
ހައިކޯޓުން ަ
ޤަޟިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރެވޭއިރު ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ތަދައްޚުލެއްނުވެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ހައިކޯޓުން ނިންމި ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ އެއްޚަޞްމަކު އެޤަޟިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރިއިރު
މސް ރައްދުވާ ފަރާތުގައި
ލތި ާ
ނވާ ޚަޞްމަކަށް ނުވަތަ އި ް
އެއިލްތިމާސްގައި ބައިވެރިވެފައި ު
ލތިމާސް ލިބިފައިނުވާ މީހަކަށް ފަހުން އެއިލްތިމާސްގައި
ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އި ް
ނ އެދި ހުށަހަޅައި އެކަމުގެ
ޑއެޅިފައިވާ ފޯމުން ތަދައްޚުލުވާ ް
ތަދައްޚުލުވެވޭނީ އެކަމަށް ކަ ނ ަ
ހުއްދަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދިނުމުންނެވެ .އަދި ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ
ށ
ވބުދާރީވާ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަ ް
ހިނދަކު ތަދައްޚުލުވާން އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ ޖަ ާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ދިހަވަނަ ބައި
މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް މަރުވުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި

.81

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހުރިހާ

.82

މަރުވިކަން އެންގުން

.83

މައްސަލަ ރައްދުވާ

.84

މައްސަލަ ރައްދުވާ ހުރިހާ

.85

ނ
ފަރާތެއް މަރުވު ް

ހކު
ގ ތެރެއިން މީ ަ
ލ ހުށަހެޅި މީހުން ެ
އސަލައެއް ނުނިމެނީސް ،މައްސަ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މަ ް
ނ ރަޖިސްޓްރާރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ހންގެ ފަރާތުން އެކަ ް
ތބި މީ ު
މަރުވެއްޖެނަމަ ،ދެން ި
ގ
ގތު ެ
ނނީ އެމީހުންކަން އަންގައި ،އެ ޮ
ނނަށް ދަޢުވާގައި މިހާރު ހިމެ ެ
މައްސަލައިގައި ދެންތިބި މީހު ް
މަތީން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ނ
ފަރާތެއް މަރުވު ް

މހުން
އސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ނުވަތަ ީ
މއްސަލައެއް ނުނިމެނީސް ،މަ ް
ދ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުން ާ
އއްގެ
ބޠިލުކުރެވޭ މައްސަލަ ެ
ބޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ާ
ޖރާއީ ގޮތުން ާ
މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެދަޢުވާއެއް އި ު
ދަޢުވާއަކީ

މައުޟޫޢީގޮތުން

ވާރިސުންނަށް

ހުށަހެޅިދާނެ

މައްސަލައެއްނަމަ

އަލުން

ނ
ވާރިސު ް

ހުށަހެޅުމުން ،އެމައްސަލައެއް އަލުން ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ
މތިން
ފރާތެއްގެ ވާރިސުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުގެ ަ
ފަރާތްތައް މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެ ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވާރިސުން އެކަން ރަޖިސްޓްރާރއަށް ނާންގައިފިނަމަ ،މައްސަލަ ރައްދުވާ
ފަރާތުން

އެމައްސަލައެއް

ބާޠިލްކުރުމަށް

ނުވަތަ

އެހެންވެސް

ފިޔަވަޅެއް

އެޅުމަށް

ށ
ކޯޓަ ް

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ނ
ފަރާތެއް މަރުވު ް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް ،މައްސަލަ ރައްދުވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު
މަރުވެއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ބާކީ ތިބި މީހުން ނުވަތަ މީހަކު އެކަން
ނގެ
ރަޖިސްޓްރާރއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައްސަލައިގައި ދެންތިބި މީހު ް
ށ
ގންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަ ް
މައްޗަށް ދަޢުވާ ކުރިއަށް ެ
ލިބިގެންވެއެވެ.

މީހުން މަރުވުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއް ނުނިމެނީސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނުވަތަ މައްސަލަ
ށ
ގތަ ް
ބޠިލުކުރެވޭނެއެވެ .މި ޮ
ރައްދުވާ ހަމައެކަނި ފަރާތް މަރުވެއްޖެނަމަ ،އެދަޢުވާއެއް އިޖުރާއީ ގޮތުން ާ
ނމަ
ބާޠިލުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ ދަޢުވާއަކީ މައުޟޫޢީގޮތުން ވާރިސުންނަށް ހުށަހެޅިދާނެ މައްސަލައެއް ަ
ގތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
އަލުން ވާރިސުން ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައެއް އަލުން ބަލައި ަ
ލިބިގެންވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު | ތީމުގެ | އޯކިޑްމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
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ހަތަރުވަނަ ބާބު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވިރާސީ ބާރުތަކާއި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުން
އެއްވަނަ ބައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވިރާސީ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް
.86

ނ ހިމެނެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވިރާސީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަ ް
(ހ)

ގ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިޤަވާޢިދު ެ
ށ
ކ ް
ލ އިންޞާފު ޤާއިމު ޮ
އ އަމުރުތައް ކުރުމާއި ،ޢަދު ު
ދަށުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަ ި
ދެމެހެއްޓުމަށާއި،

ޢދުލު
ަ

އންޞާފުގެ
ި

ނިޒާމުގެ

ނ
ބޭނު ް

ނަހަމަ

އ
ގޮތުގަ ި

ހިފިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު.
(ށ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނާއި
ފ
ހ އެންމެހައި އަމުރުތައް ކުރުމާއި ،ޢަދުލު އިންޞާ ު
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރަންޖެ ޭ
ޔ
ނ ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފި ަ
ދލު އިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނު ް
ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ،ޢަ ު
އ
ށޓަކަ ި
ތބާރު ދެމެހެއްޓުމަ ް
ލ އިންޞާފުގެ ދާއިރާގެ އި ު
ނުދިނުމަށްޓަކައި އަދި ،ޢަދު ު
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު.

(ނ)

ގ
މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނޭ އުޞޫލުތަކާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،ކޯޓު ެ
އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ،ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން،
ނ
ނސާފުގެ ނިޒާމުގެ ބޭނު ް
ދލު އި ް
މށްޓަކައި ،ނުވަތަ ޢަ ު
ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމު ކުރު ަ
ނރުމުގެ ބާރު.
ށޓަކައި ކޯޓަށް ފެންނަ އަމުރެއް ެ
ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފިޔަ ނުދިނުމަ ް

(ރ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ،ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ވ ގޮތުގެމަތީން ޙާޟިރު
ގތް ާ
ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއް ޮ
ކުރުމުގެ ބާރު.

(ބ)

ދ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމެއްގެ ތެ ު
ހޯދުމަށް ،ބޭނުން ސުވާލެއް ،އެސުވާލަކީ ކޮންމެ ސިފައެއްގައި ،ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި،
މައްސަލައާއި

ގުޅުންހުރި

ނުވަތަ

އެއްވެސް

ގުޅުމެއްނެތި

ކުރެވޭ

ސުވާލެއް

ކރެ ޚަޞްމަކާއި ކުރުމުގެ
ކވެރިއަކާއި ،ނުވަތަ ދެޚަޞްމުން ު
ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ކޮންމެ ހެ ި
މ
ބާރު .އަދި އެ މައްސަލައަކާއި ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓަށް ފެންނަ ކޮން ެ
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ލިޔުމެއް ،ހުށަހެޅުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު.

ދެވަނަ ބައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި ކަރާމާތް ނަގާލުން
ޢތުގެ މަޖިލީހަށް
ޝަރީ ަ
ކށް ހިތުމާއި
ތރި ޮ
ޙުރުމަތް ެ

.87

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާއި ،ޤަޟިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

(ހ)

ވސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ތތަކުން ެ
ޙާޟިރު ކުރެވޭ އަދި ޙާޟިރުވާ އެންމެހައި ފަރާ ް

ކޯޓުގެ ހައިބަތު

އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންތެރިވާން ވާނެއެވެ .އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ދެމެހެއްޓުން

އ
ށ އުނިކަމެ ް
އ ހައިބަތަ ް
ކޓުގެ ކަރާމަތާ ި
ށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައިޯ ،
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަ ް
ނވާނެއެވެ.
އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެން ު
ނނާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަދަރާއި ހައިބަތަށް އުނިކަން އަ ް

(ށ)

އަންނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
.1

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލުތައް.

.2

ޙޟިރު ނުވުން.
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އެންގުމުން މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ާ

.3

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާން އެންގުމުން ޙާޟިރުވެފައި ޤަޟިއްޔާ ނިމުމުގެ ކުރިން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުއްދަނެތި ފުރައިގެން ދިއުން.

.4

ށ
ޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހަ ް
ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ހިނގަމުންދަނިކޮށް،
ޙާޟިރު ކުރެވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަޢުވާކުރާ މީހާ އޭނާގެ ދަޢުވާ ދޫކޮށްނުލައި،
ވތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެކެވޭ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް އަޑުނޭހުމަށް ،ނު ަ
އ
ނންވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިޒުނަޔާނުލަ ި
ވާހަކަ އަޑުނޭހުމަށް ،ނުވަތަ އެ ޫ
ނ ދިއުން.
ގ ް
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ތެދުވެ ެ

.5

ށ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަ ް
ނތްތެރި ޢަމަލެއް ކުރުން.
ނުކިޔަމަންތެރިވުން ނުވަތަ އިހާ ާ

.6

މހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމް
ދަޢުވާލިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ީ
އަޑުނޭހުމަށް،

ވތަ
ނު ަ

ޢތުގެ
ޝަރީ ަ

މަޖިލީހުގައި

ދެކެވޭ

ވހަކަ
ާ

އަޑުނޭހުމަށް،

ދއުން.
ފަނޑިޔާރުގެ އިޒުނަޔާނުލައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ތެދުވެގެން ި
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އަދަބު

.88

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކިޔަމަންތެރި ވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކޯޓުގެ
ކަރާމަތާއި ހައިބަތައް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
އންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މައްސަލައެއްގައި އެންމެ
ހިންގައިފިނަމަ ،އެފަރާތަކާމެދު ަ
ވޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެއް
ރ ކަމަށް ކޯޓަށް ފެންނަ ފިޔަ ަ
އެކަށީގެންވާ އަދި އިންޞާފުވެ ި
ގންވެއެވެ.
އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބި ެ
.1

އެފަރާތެއްގެ ޢަމަލަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  141ވަނަ
އ
މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ކޯޓުގެ ހައިބަތާއި ޤަދަރަށް އުނިކަމެ ް
އަންނަ ފަދަ ޢަމަލެއްނަމަ ،އެފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  88 ،87 ،85މި
މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން ގުޅުންހުރި މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އަދަބު ކަނޑައެޅުން.

.2

މ އަކުރުގެ  1ވަނަ
ތކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްނަމަި ،
އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާ ަ
ނަންބަރުގައިވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިތުރުން ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ
ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދާއިމީކޮށް ބާޠިލުކުރުން.

(ށ)

ދ ޢަމަލެއް އެއްވެސް މީހަކު
ފ ަ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބޭރުގައި ،ކޯޓުގެ ކަރާމާތް ނަގާލާ ަ
ކޮށްފިނަމަ "ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރި ކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު"ގެ ދަށުން އެމީހަކަށް އަދަބު
ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއްގައި ،ކޯޓުގެ ކަރާމާތް ނަގާލާފަދަ ޢަމަލެއް އެއްވެސް
ގ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން އަދަބެއް
ފަރާތަކުން ކޮށްފިނަމަ ،މިމާއްދާ ެ
ވަގުތުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ)

ގ ތެރެއިން މީހަކު ސުޕްރީމް
އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެފައިވާ މީހުން ެ
ގ
ކޯޓަށް ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވަތަ ކޯޓު ެ
ބތުގެ ،85
ފނަމަ ،ޤާނޫނުލް ޢުޤޫ ާ
މުދަލަކަށް ނުވަތަ ލިޔުމަކަށް އިހާނާތްތެރި ޢަމަލެއް ކޮށް ި
 88 ،87މިއިން މާއްދާއެއްގެ ދަށުން އެމީހަކަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ޗޭންބަރުގެ ފަނޑިޔާރު
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ޗޭންބަރުގެ ފަނޑިޔާރު

.89

ޗޭންބަރުގެ ފަނޑިޔާރުގެ

.90

ނ
ޢައްޔަންކުރު ް

(ހ)

ގ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓުގައި ހިންގޭ ޝަރީޢަތްތަކު ެ
ގ
ނ ކުރުމަށްޓަކައި ،ސުޕްރީމް ކޯޓު ެ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަ ް
އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ ،މި ބާބުގަ ި
ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޗޭންބަރުގެ ފަނޑިޔާރަކު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ގތުގެމަތިން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢައްޔަންކުރާ ޗޭންބަރުގެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮ
ފަނޑިޔާރުގެ ދައުރުގެ މުއްދަތަކީ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.

އ
މަސްއޫލިއްޔަތުތަ ް

މިޤަވާޢިދުގެ

ވަނަ

89

މއްދާގައިވާ
ާ

ގޮތުގެމަތިން

އޔަންކުރެވޭ
ޢަ ް

ޗޭންބަރު

ފަނޑިޔާރުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ނށް ޗުއްޓީ ދިނުން.
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ވަކީލުން ަ

(ށ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
ށ
ވގުތެއްގައި ،އެ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް އުނިކުރުމަ ް
ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ަ
ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައަކަށް ފަރާތެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި
އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލާ ގޮތެއް
ނިންމުން.

(ނ)

އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައެއް ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ،ވަކިވަކި
ޅ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެއް
މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގައި ދިނުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަ ާ
ކަނޑައެޅުމާއި ،ވަކި ވަކި މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކެއް އެއްވެސް
ސަބަބަކާހުރެ،

އެއް

ޔއެއްގެ
ޤަޟިއް ާ

ގޮތުގައި

މށް
ދނު ަ
ހިންގައި ި

އެދި

ޓށް
ކޯ ަ

ށހެޅޭ
ހު ަ

މައްސަލަތަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.
(ރ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ބައެއް ،އެ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ
ކުރިން،

ނުވަތަ

އެއްވެސް

ސަބަބަކާހުރެ

ޝަރީޢަތް

ދކަނޑާލާފައިވާ
މެ ު

ވަގުތެއްގައި،

ބލައި ގޮތެއް
ކރުމަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ަ
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުވަތަ އުނި ު
ނިންމުން.
(ބ)

ށ
އިލްތިމާސަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަ ް
ލއި ގޮތެއް ނިންމުން.
ބ ަ
އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ަ

(ޅ)

ދ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކޯޓުން އަންގާފައިވާ
ދަޢުވާ އަށް ޖަވާބުދާރީވުން ފަ ަ
ބލައި ގޮތެއް
ޅ ހުށަހެޅުންތައް ަ
ޓށް ހުށަހަ ާ
ރކޮށްދިނުމަށް އެދި ކޯ ަ
ކަމަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތު ު
ނިންމުން.
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(ކ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ވަގުތެއްގައި ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި
އ
ފޮނުވާ މީހާ ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެ ް
ނިންމުން.

(އ)

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
ޝަރީޢަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާ ވަގުތެއްގައި ،އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވަކީލު ނުވަތަ ބަދަލުގައި
އ
ނޒުލުވާން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައި ގޮތެ ް
ތ ާ
ފޮނުވާ މީހާ މައްސަލައިން ަ
ނިންމުން.

(ވ)

މން.
ސލަތައް ބަލައި ގޮތެއް ނިން ު
ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކަފާލަތުގެ މައް ަ

(މ)

ދ
ރޖިސްޓްރާރ ކުރާ ކަމަކާމެދު ،ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެ ު
ގން ަ
މި ޤަވާޢިދުން ބާރު ލިބި ެ
ށހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތެއް ނިންމުން.
ގން ކޯޓަށް ހު ަ
ހިތްހަމަނުޖެހި ެ

(ފ)

ރ
އއް ،އެ މައްސަލައިގެ އިޖުރާއީ އަޑުއެހުމަށްފަހު އަނބު ާ
ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ެ
ފރާތުން ޚަރަދު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ގޮތެއް
ގެންދިއުމާގުޅިގެން ،ދަޢުވާލިބޭ ަ
ނިންމުން.

ލަފާ ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު

.91

ޙުކުމް ކުރުން

.92

މި ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗޭންބަރުގެ ފަނޑިޔާރަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގައި
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާ ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޗޭންބަރ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހަވަނަ ބާބު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބާއްވާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމުމުން ،އަޑުއެހުންތައް
ނިމޭ ދުވަހު ،ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ،އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ކަނޑައަޅައި،
ލބިގެންވެއެވެ.
އިއްވުމުގެ އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ި
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(ށ)

ހގެ ތާރީޚެއްގައިނަމަ ،ޙުކުމް
ތގެމަތިން ޙުކުމް އިއްވާނީ ފަ ު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮ ު
އިއްވުން އޮންނާނެ ދުވަސް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރިން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ތން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ބާއްވާ އަޑުއެހުމެއް ފިޔަވައި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިންގާ އެހެނިހެން
ޝަރީޢަތްތަކުގައި

ސުޕްރީމް

ކޯޓުގެ

ޙުކުމްތަކާއި

އަމުރުތައް

އިއްވަންވާނީ

ޢާއްމުކޮށް

ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައެވެ.
ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމާއި
އޔާއި ސަބަބު
ތަފާތުވީ ރަ ު

.93

(ހ)

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ކަނޑައަޅަންވާނީ ކޮންމެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައިވެސް
ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައިވެސް އެޤަޟިއްޔާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއް ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ

ބަޔާން ކުރުން

ގތެއްގެ މަތީންނެވެ.
މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ޮ
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ހ
ކަނޑައަޅަންޖެ ޭ

ޙުކުމާމެދު

މައްސަލަ

ބެލި

ފަނޑިޔާރުންގެ ރައުޔު ތަފާތުވެއްޖެ ނަމަ އެތަފާތުވި ރައުޔާއި ސަބަބު މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓުގައި
އދި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް އިއްވުމުގައި ތަފާތުވި ރައުޔުވެސް
ލިޔެ ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެަ .
އިއްވަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ނނާއި
ވނީ ޤާ ޫ
ކޓުން ނިމިފައި ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިލްތިމާސްގެ މައްސަލަ ،ހައި ޯ
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށްކަމަށް އެމައްސަލައެއް ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތަށް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާނީ އިލްތިމާސްކުރެވުނު ޤަޟިއްޔާގެ
ޙުކުމަށް ތާއިދުކޮށް އެތާއިދުކުރި ސަބަބު ބަޔާންކުރުމާއިއެކުގައެވެ.

ޙުކުމަށް ބަދަލު

.94

ޙުކުމުގެ އަޞްލު ދޫކުރުން

.95

ކޯޓުގެ ނިންމުން

.96

ނުގެނައުން

ހިސާބު ޖެހުމުގައި އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގައިވާ އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ އޮޅިގެން ވެއްޓިފައިވާ
ވ ރައުޔަކަށްވިޔަސް ޙުކުމް
ތަނެއް އިޞްލާޙުކުރުން ފިޔަވައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ ތަފާތު ީ
އިއްވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް ،އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމުގެ އަޞްލެއް ،ތަފާތުވީ
ރައުޔެއްއޮތްނަމަ އެރައުޔާއެކު ،އެމައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ދޭންވާނެއެވެ.

ނ
ރަޖިސްޓްރީ ކުރު ް

ތކަށް
ޙުކުމް ދަށުކޯޓު ަ
އެންގުން

އ ނިންމި ތާރީޚުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
މ ނިންމުމެއްވެސް ،އެނިންމުމެ ް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ކޮން ެ
ނިންމުންތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ،ރަޖިސްޓްރާރ ރެކޯޑުކޮށް ކޯޓުގެ ސިއްކަ ޖަހަންވާނެއެވެ.

.97

ޓށާއި
ނމުންތައް ،ލަސްނުކޮށް ހައިކޯ ަ
ސލަތަކުގައި ކޯޓުން ނިންމާ ނި ް
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ މައް ަ
ދަށުކޯޓުތަކަށް ،ރަޖިސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ.
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ޤާނޫނަށާއި ޤަވާއިދަށް
އަންނަ ބަދަލުތައް ކަމާބެހޭ

.98

ނވަތަ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރޭ ޙުކުމެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނަކަށް ު
އ ޝަރުޢީ
ށ އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާ ި
ޤަވާޢިދަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ،ލަސްނުކޮ ް

ތށް އެންގުން
ފަރާ ަ

ޖސްޓްރާރ އަންގަންވާނެއެވެ.
އބަށް ރަ ި
ކޯޓުތަކަށާއި ބަންޑާރަނާ ި

ހަތްވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
ހުޅުވާލެވިފައިވާ

.99

މަޖިލީހެއްގައި

ނ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތުގެ
ވ ީ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަން ާ

(ހ)

މަޖިލީހެއްގައެވެ.

ނ
ޢތްކުރު ް
ޝަރީ ަ

ބބު ތަކުންކުރެ
އންނަނިވި ސަ ަ
ނ އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސްަ ،
ހ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެ ެ

(ށ)

ށ
ޢާންމުކޮ ް

ސަބަބަކަށްޓަކައި،

ހުޅުވާލެވިފައިނުވާ

ހއްގައި
ލ ެ
މަޖި ީ

ކުރިޔަށް

ޝަރީޢަތް

ގެންދެވިދާނެއެވެ.
.1

މުޖްތަމަޢުގެ

އަޚްލާޤީ

އުޞޫލުތައް

ހިފެހެއްޓުން،

ވތަ
ނު ަ

މުޖްތަމަޢުގެ

ނ
އަމަ ް

ސލާމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ
ަ
ވތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުން ،ނު ަ
ނުދިނުން.
.2

ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުން ،ނުވަތަ
މީހަކު

ކުށެއްގެ

ކުރި

ސަބަބުން

އަނިޔާ

ލިބިފައިވާ

ރތެއްގެ
ފަ ާ

މަޞްލަޙަތު

ރައްކާތެރިކުރުން.
.3

ޢާންމުކޮށް

ހުޅުވާލައިގެން

ޝަރީޢަތް

ހިންގައިފިނަމަ،

ޢަދުލު

ފ
އިންޞާ ު

ޤާއިމުކުރުމަށްއެޅިދާނެ ހުރަހަކުން މިންޖުކުރުން.
ހެކިން ޙާޟިރުކުރުމާއި
ހެކިބަސް ނެގުން

( .100ހ)

ސުޕްރީމް

ކޯޓުން

ބަލައިގެންފައިވާ

މައްސަލައެއްގައި،

އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު

ޝަރީޢަތް

ލ
ވތަ ކޯޓުގެ އަމިއް ަ
މތީން ނު ަ
ގ އެދުމުގެ ަ
ގއި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ެ
ހިންގުމުގެ ގޮތުން ،މައްސަލައި ަ
އިސްނެގުމަކަށް ،ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހެކިން ޙާޟިރުކޮށް އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
ފަރާތުން ހެކިން
ކށްދިނުމަށް
ޙާޟިރު ޮ
އެދުން

(ށ)

ނ
ބތުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ހެކި ް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ،ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ސާ ި
ގ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދަޢުވާ
ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންނަމަ ،ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވާ ހެކިން ެ
ޅންވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ކޯޓަށް ހުށަހަ ަ
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(ނ)

މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ،ކޯޓަށް ހެކިން ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންނަމަ ،ޙާޟިރުކުރަން
ބޭނުންވާ

ކންގެ
ހެ ި

ފުރިހަމަ

މަޢުލޫމާތު

ދަޢުވާގެ

ވބު
ޖަ ާ

ހުށަހަޅާ

ފޯމާއެކު

ށ
ކޯޓަ ް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ރ
ހށަހަޅާފައިވާ ހެކިންނަށްވު ެ
ތން ު
މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ޞ
ލ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޙާއް ަ
ހޅޭނީ ،މައްސަލަ ބަ ާ
ށ ހެކިން ހުށަ ެ
އިތުރަށް ކޯޓަ ް
ހުއްދައެއް އެކަމަށް ލިބިގެންނެވެ.

ކޯޓުން ބޭރުގައި ހެކިބަސް
ނެގުން

 .101ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ހެކިބަސް ކޯޓުން ބޭރުގައި ނެގުމަށް،
ރ ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އަމު ު
(ހ)

އެފަދަ އަމުރަކަށް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެދުން.

(ށ)

ށޓަކައި
ބބުތަކަ ް
އންނަނިވި ސަ ަ
ގ ތެރެއިން ަ
ނ މީހުން ެ
ނ ބޭނު ް
ހ ް
އެމީހެއްގެ ހެކިބަސް ކޮންމެ ެ
ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާ މީހާ:
.1

ހުރި ތަނުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ސިއްޙީ ޙާލު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ޚަރަދު ބޮޑުކަމުން
ޙާޟިރުވެވެން ނެތުމުން.

.2
ހެކިބަސް ނެގުން

.102

ހެކިބަސް ނަގާ ފަރާތުގެ

.103

ޢުމުރުގެ ގޮތުން ޙާޟިރުވެވެން ނެތުން.

މި ޤަވާޢިދުގެ  101ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ،ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ނުވަތަ ކޯޓުން
ނ
ތ ް
ގ ު
ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުވާކުރުމާއި ،ސުވާލުކުރުމުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ
ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަމުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ،ސުޕްރީމް
ފދަ
ވ ަ
ވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ދނިކޮށް ،މި ޤަވާޢިދުގެ ަ 101
ކޯޓުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުން ަ
ގއި ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
ފަރާތެއްގެ ހެކިބަސް ވަގުތުން ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޙާލަތުތަކު ަ
ލތީ
ފނުފަދަ މުވާސަ ާ
އޓައިގެން ޓެލެ ޯ
ނ ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަހަ ް
ފަރާތެއްގެ ޙާޟިރުގައި ،ކޯޓު ް
ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ
ގންވެއެވެ.
މަޖިލީހަށް ލިބި ެ

ޒިންމާ

ވނީ،
ނ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގަން ާ
ތތަކު ް
ށ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާ ް
ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަ ް
ކމެއްގެ ޙަޤީޤަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި،
ވ ކުރުވުމަށް ފަހުއެވެ .ނަމަވެސް ަ
އެހެކިބަސްދޭ މީހަކު ލައްވާ ހު ާ
ނގެ
ޖހިއްޖެނަމަ ،މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރު ް
ދ ބަޔާނެއް ނަގަން ެ
މީހަކު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ޭ
އ
ވޢިދު ހުރަހެ ް
ރމަކާ ނުލައި އެފަދަ ބަޔާނެއް ނެގުމަށް މި ޤަ ާ
މަޖިލީހުގެ ހުއްދައާއެކު ،ހުވާކު ު
ނާޅައެވެ.
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ދޮގުހެކި ދިނުން

.104

ހެކިންގެ ހުވާ

.105

ކރުން
ކަފާލަތުގައި ދޫ ު

.106

ކރުން
ޙުކުމް ތަންފީޛު ު

.107

ވަގުތީ އަމުރުނެރުން

.108

ޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައި

.109

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގާ ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ދޮގުހެކި ދީފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ދޮގު
ހުވާކޮށްފިކަން

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،

އެފަދަ

ޢަމަލެއް

ކުރި

މީހަކަށް

ޤާނޫނުލް

ވ
ޤބާތުގައި ާ
ޢު ޫ

ދބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގޮތުގެމަތިން ވަގުތުން އަ ަ
ގ
ރޢަތު ެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހިންގާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ހެކިދޭ މީހުން ހެކިދޭން ފަށަންވާނީ ،ޝަ ީ
މ
ި
ވ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ[ .ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ
މަޖިލީހުގައި އަންނަނިވި ހު ާ
މ
ޤަޟިއްޔާގައި އަހުރެންނާ ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައްޔާއި ،އަހުރެން ބުނާ ކޮން ެ
ދ
ޙޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނުމަށް މާތްﷲ ގަން ީ
މށާއިަ ،
ބަހެއްގައި ތެދު ބުނު ަ
ހުވާކުރަމެވެ].
ކުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ މީހަކު ،ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޤަބޫލު
ފނަމަ ،ސުޕްރީމްކޯޓުން އެމައްސަލައަކާ މެދު ނަޒަރު ހިންގުމުގެ
ކުރާފަދަ ކަފާލަތެއް ހުށަހަޅައި ި
ށފައި ބެހެއްޓުމަކީ ،ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ނގުމުގެ ތެރޭގައި ،އެމީހަކު ދޫކޮ ް
ތެރޭގައި ،ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ހި ް
އިޚްތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ.

ނ
ފަސްކުރު ް

ރ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެއްގެ ޙުކުމާމެދު ،ނުވަތަ އެކޯޓުން ކު ާ
ށހަޅައިފިނަމަ އެޙުކުމެއް ނުވަތަ އެ
އަމުރަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހު ަ
އވެ.
ގތީ ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ ެ
އަމުރެއް ތަންފީޛު ނުކޮށް ވަ ު
ނަމަވެސް މިގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރާނީ ،އެޙުކުމަކާމެދު ނުވަތަ އެ އަމުރަކާމެދު ނަޒަރު
އޓުން ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް
ގތުން ހިފެހެ ް
ފޛު ނުކޮށް ވަގުތީ ޮ
ނ ީ
ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަމެއް ތަ ް
ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.
ށހަޅަން ގަސްދުކުރާ ފަރާތަކުން ،އެ
ތ ހު ަ
ށހަޅާފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަ ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދަޢުވާއެއް ހު ަ
ށ
ދަޢުވާއަކާ ގުޅުމެއްހުރި މައްސަލައެއްގައި ،ވަކި ފަރާތަކުން ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަ ް
ތ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދިއްޖެނަމަ ނުވަ ަ
އ
ހދެއްގައި އެފަދަ ވަގުތީ އަމުރެ ް
ފނިއްޖެ ި
އެކަމާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަޒަރު ހިންގުމަށްފަހުެ ،
ނެރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނުވާކަމެއް ދިމާވުން

(ހ)

ގތުމާއި ،ހިންގުމާއި ،ޙުކުމް ކަނޑައެޅުމުގައި
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ަ
ނ
މ ީ
މއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަކާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިން ާ
މިޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަ ެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
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(ށ)

ނކަމަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
އ ނުހިމެ ޭ
ގމަތިން މި ޤަވާޢިދުގަ ި
ގތު ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮ
ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަމެއް ނިމުނުގޮތުގެ އުޞޫލު މި
ކ
މ ީ
ފންނާނޭހެން ޝާއިޢުކުރު ަ
ށ ގެނެވުނު ބަދަލު ޢާންމުކޮށް ެ
ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކޮށް ،ޤަވާޢިދަ ް
ރަޖިސްޓްރާރގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މި ޤަވާޢިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ

.110

(ހ)

ށ
މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަ ް
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިންގުމުގައި މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ މައްސަލައެއް

ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ

ލބިގެންވެއެވެ.
ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ި

މައްސަލަތައް

(ށ)

ލބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ
ޖލީހަށް ި
އސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) އިން މަ ް
ގއި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ދަށުން އެ މައްސަލައެއް ބެލުމު ަ
ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަކީ ރަޖިސްޓްރާރގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ނ)

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް
ސުޕްރީމް

ކޯޓުގައި

ހިންގާނީ

މިޤަވާޢިދާ

އެއްގޮތަށްކަމަށް

އެ

މައްސަލައެއް

ބަލާ

ށ އެ މައްސަލައެއް އަލުން
މއިފިނަމަ ،މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަ ް
ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިން ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ،މަދުވެގެން  7ދުވަހުގެ މުއްތަދު އެ މައްސަލައެއް
ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ.
________________
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