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އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް


ފޯމް ނަންބަރު……….………………:



ހުށަހެޅި ތާރީޚް………………………:

ފުރަތަމަ ބައި :މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތް އަދި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ
ރައްދުވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
 .1މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް :
ފުރިހަމަނަން :
އުމުރު:

ޢާއްމުނަން:
އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގު:
މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގު:
އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:
ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:

ދިރިއުޅޭބައި:
މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:
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 .2މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ :
ފުރިހަމަނަން:

ޢާއްމުނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގު:
މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:
މަގު:
އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:
އަތޮޅާއި ރަށް:
ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:

ދިރިއުޅޭބައި:
މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

 .3ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ހަމަޖައްސާނަމަ އެމީހެއްގެ :
ފުރިހަމަނަން:

ޢާއްމުނަން:

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގު:

އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ނަން:

މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:

އަތޮޅާއި ރަށް:
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 .4ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރާނަމަ ،އެ މީހެއްގެ :
ފުރިހަމަނަން:

ޢާއްމުނަން:

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު:

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް :ގޭގެ ނަން:

ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:

މަގު:

އަމުރު ފޮނުވަންވީ އެޑްރެސް :ނަން:

މަގު:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ވަނަ ބުރި ،އެޕާރޓްމަންޓް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ދެވަނަ ބައި :ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލާގެ ތަފްޞީލް
 .5ކުރިންނިމިފައިވާ މައްސަލަ :
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުމުގެ:
ނަންބަރު:

ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:

ދަށުކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާ ނުވަތަ ކޯޓު އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުމުގެ:
ނަންބަރު:

ހުށަހެޅި ތާރީޚް:

ނިމުނު ތާރީޚް:
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 .6ނިމުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ :

 .7އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ބިނާވެފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ގޮތަށް ކަމަށް ފެންނަ
ސަބަބުތައް :
ައ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފ ި

އިތުރު ގަނޑެއްގައި ލިޔެ އެޓޭޗް ކުރެވިފައި
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 .8އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ޘާބިތު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި ހެކިތައް :

 .9އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން އެދޭގޮތް (ވަގުތީ ޢަމުރެއް ނެރެން ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް) :
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 .11އިޤްރާރު :
މިފޯމް ފުރުމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން……….………………………………………:
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި………..……………………………………:
މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ
ނަމާއި ހައިސިއްޔަތު…………………...……………………………………:
މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެދެނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑު:

ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ނަން …………………………………………:ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ސޮއި………………………… :
ތާރީޚް………….………………:

މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް :
 -1މިފޯމުގައިވާ އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި އެ ނަންބަރެއްގައި ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާނެ ޖާގަ ނެތްނަމަ،
އެނަންބަރަކާ ޙަވާލާދީ ،އެ ނަންބަރެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް އިތުރު ގަނޑުގައި ލިޔެ ،ނުވަތަ މި ފޯމުގައިވާ ނަމޫނާއާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 -2މިފޯމުގައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަން
ފުރިހަމަވެފައި ނުވާނަމަ މިފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 -3މިފޯމުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގައި ސަބަބުތައް ލިޔާއިރު ލިޔަންވާނީ ވަކި ޕެރެގްރާފްތަކަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .އަދި މިފޯމުގެ  8ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -4މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދެނީ ފަރުދަކު ނަމަ އެފަރާތުގެ އައި.ޑީ .ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ،އަދި ކުންފުންޏަކުންނަމަ ސެޓްފިކެޓް
އޮފް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -5މިފޯމުގެ  3ނުވަތަ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވާނެ މީހަކު ޢައްޔަންކުރާ ނަމަ ،ޢައްޔަން
ކުރިކަމުގެ ލިޔުމަކާއި ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތް ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަދި ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއް ނަމަ އެފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ ނަމާއި ހައިސިއްޔަތު އެގޭނެ،
ރަސްމީ ލިއުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 -6ފޯމު ހުށަހަޅާއިރު ،ފޯމުގެ އަޞްލުގެ އިތުރުން ،ފޯމުގެ ( 7ހަތެއް) ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ފޯމުގައި އެއްވެސް ލިޔުމަކާއި
ޙަވާލާދެވިފައިވާނަމަ ،އެލިޔުމެއްގެ އަޞްލު ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން އެލިޔުމަކީ އަސްލާ އެއްގޮތް ލިޔުމެއްކަން
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކޮޕީ ،ފޯމާއި ފޯމުގެ ކޮޕީތަކުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 -7ފޯމުގެ އެއްވެސް ބައެއް ނުވަތަ ފޯމާ އެކު ހުށަހަޅާއެއްވެސް ލިޔުމެއްވިޔަސް ދިވެހި ބަހުން ނޫން ބަހަކުން އޮތްނަމަ ،އެބައެއްގެ
ނުވަތަ އެލިޔުމެއްގެ ،މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ތަރުޖަމާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ސައްޙަކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުޖަމާ ،ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -8ފޯމާއެކު ،ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމިގޮތުގެ އަޞްލުގެ އިތުރުން ،އެމައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާއި،
ހެއްކާއި ،ޤަރީނާތައް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ
 -9ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ސަބަބުތައްވާންވާނީ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގައި ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ
ސަބަބުތައް ކަމަށް ބަޔާންވެފައިވާ ސަބަބުތަކަކަށެވެ .އަދި ޙު ކުމުގައި ހުރިކަމަށް ބުނާ އުނިކަމަކާއި އެއުނިކަން ހުރި ނުކުތާއަކާއި
އޭގެނަތީޖާ ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .ޙުކުމް ޠަޢުނުކުރާ ސަބަބުތައް ސާފުކޮށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ސަބަބުތައް ލިޔަންވާނީ ސާފު ޢިބާރާތުން އޮޅުން ފިލާގޮތަށެވެ.
 -11އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން އެދޭގޮތް ބަޔާންކުރަންވާނީ ބާޠިލުކުރަންއެދެނީ މުޅި ޙުކުމްކަން ނުވަތަ ޙުކުމުގެ ބައެއްކަން
ކަނޑައެޅި އެނގޭ ގޮތަށެވެ .އެގޮތަށް ޞަރީހަކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ އިސްތިއުނާފު ކުރިފަރާތުގެ މަސްލަހަތާ ޚިލާފުވި ކޮންމެ
ބަޔަކީ ބާޠިލުކުރަންއެދިފައިވާ ބައެއްކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
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