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ެ
ެ

ެ

ދު ެ
ޢި ެ
ރުމަތްެރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭެޤަވާ ެ
ކޯޓުގެެޙު ެ
ެ

ެ

ތަޢާރަފާއިެނަން( ެ .ެ1 ެެ.ހ) ެ މިއީ ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޙުރުމަތް ެރައްކާތެރިކުރުމުގެ ެގޮތުންެ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެ،
ެ 141ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެ 156ެ ،ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއިެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެ
ކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ 96ވަނަެމާއްދާގެެދަށުންެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެ
ކޯޓަށް ެލިބިދޭ ެބާރުގެ ެދަށުންެ ،ކޯޓުތަކާއިެއަދި ެކޯޓުތަކުގައި ެހިނގަމުންދާެ
ޝަރީޢަތްތަކާ ެބެހޭގޮތުންެ ،ކޯޓުގެ ެއެތެރޭގައި ެނުވަތަ ެކޯޓުން ެބޭރުގައިެ
ކުންެ ،ނުވަތަ ެލިޔާލިޔުމަކުން ެފަދަެ
ބުނާބުނުމަކުންެ ،ނުވަތަ ެކުރާ ެޢަމަލަ ެ
ކަމަކުންވިޔަސްެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްެކަނޑާެފަރާތަކާމެދުެފިޔަވަޅު ެއެޅުމުގައިެ
ޢަމަލުކުރާނެ

ެއުޞޫލުތަކާއި

ެއަދި

ެކޯޓުތަކުގައި

ެހިނގަމުންދާެ

ޝަރީޢަތްތަކާބެހޭެގޮތުންނާއިެކޯޓުތަކުންެނިންމާެނިންމުންތަކާެބެހޭގޮތުންެ
ކޯޓާއި ެކޯޓުން ެބޭރުގައި ެޚިޔާލު ެފާޅުކުރެވޭނެ ެމިންގަޑު ެކަނޑައަޅާެ
ޤަވާޢިދެވެެ .
ެ ެ
ެ

ެ

(ށ) ެ މި ެޤަވާޢިދަށް ެކިޔާނީ ެ"ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ެޤަވާޢިދު"ެ
އެވެެ ެ.
ެ

މަޤްޞަދުެ .

 ެ .2މި ެޤަވާޢިދުގެ ެމަޤްޞަދަކީ ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި ެޝަރީޢަތަށްެ
އެޅޭެހުރަސްތައްެނައްތާލައިެކޯޓުގެެޤަދަރާއިެޙުރުމަތްެހިފެހެއްޓުމެވެެ .
ެ

ކޯޓުގެެޙުރުމަތް ެ  ެ .3ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމަކީ ެކުށެކެވެެ .އަދި ެކޯޓުތަކާއި ެކޯޓުތަކުގެ ެފަނޑިޔާރުންގެެ
ެކެނޑުންެ .

ޙުރުމަތް ެކެނޑުމާއިެ ،ކޯޓުތަކުގެ ެކަރާމަތާއި ެހައިބަތަށް ެއުނިކަމެއް ެއަތުވެދާނެެ
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ެ

އެއްވެސް ެޢަމަލެއް ެއެއްވެސް ެފަރާތަކުން ެކުރުމަކީ ެޤާނޫނުއަސާސީގެ ެެ 141ވަނަެ
މާއްދާގެެ(ނ)ެއާއިެ(ރ)ެއާެޚިލާފުެޢަމަލެކެވެެ .
ެ

ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެ ( ެ .4ހ) ެ ތިރީގައި
ކެނޑޭެ

ެބަޔާންކޮށްފައިވާ

ެކަންތައްތަކުގެ

ެކަމަކާމެދުެ

ެތެރެއިން

ބުނާބުނުމަކުންެނުވަތަެލިޔާލިޔުމަކުންެނުވަތަެކުރާެއިޝާރާތަކުންެނުވަތަެ

ޢަމަލުތައްެ .

ފެންނަގޮތަށް ެކުރާ ެޙަރަކާތަކުންެ ،ނުވަތަ ެއެނޫންވެސް ެގޮތަކުންެ
ކޯޓުތެރޭގައި ެނުވަތަ ެކޯޓުން ެބޭރުގައިވިޔަސް ެކޯޓަށް ެނުވަތަ ެކޯޓުގެެ
ފަނޑިޔާރަކަށްެރައްދުވާގޮތަށްެކަމެއްކުރުމަކީެކޯޓުގެެޙުރުމަތްކެނޑުމެވެެ ެ.
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ެ

ެ

ެ

ެ

ެ
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ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެދާއިރާގެ ެނުބައިެ
( ެ )1ކޯޓަކާބެހޭގޮތުން ެނުވަތަ ެ ެ
ތަެދޭންެމަސައްކަތްކުރުންެ ެ.
ތަޞައްވަރެއްެދިނުންެނުވަ ެ
ެ
ދާ
( ެ )2ކޯޓުގައި ެހިނގަމުން ެ

ޝަރީޢަތަކަށް ެހުރަސްއެޅުން ެނުވަތަެ

ހުރަސްއަޅަންެމަސައްކަތްކުރުންެ .
ެ
ެޝަރީޢަތެއްގައި

( ެ )3ހިނގަމުންދާ
ފަނޑިޔާރަކު

ެނުވަތަ

ެއިންޞާފުވެރިކޮށް

ެމައްސަލައެއްގައިެ

ެމައްސަލަ

ެނިންމުމަށްެ

ހުރަސްއެޅޭފަދަެއެއްވެސްެޢަމަލެއްކުރުންެ ެ.
ެ
( ެ )4ކޯޓުން ެކުރާ ެޙުކުމަކަށް ެނުވަތަ ެނެރޭ ެއަމުރަކަށް ެނުވަތަެ
މިނޫންގޮތަކަށްވެސް ެކޯޓުން ެއަންގާ ެއެންގުމަކާ ެޚިލާފުވާގޮތަށްެ
ތުގައިެކަމެއްކުރުންެ ެ.
ޤާނޫނާެޚިލާފަށްެގަސް ެ
ެ
( ެ )5ޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުވެ ެޝަރީޢަތެއްގައި ެދޭންޖެހޭ ެހެކިބަހެއްެ
ދިނުމަށް

ެނުވަތަ

ެހެއްކެއްގެ

ެޙައިޘިއްޔަތުން

ެނުވަތަެ

ހެކިބަސްދޭންޖެހޭ ެފަދަ ެމަޤާމެއްގައި ެހުރެ ެޝަރީޢަތަށް ެބޭނުންވާެ
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މަޢުލޫމާތުެދިނުމަށްެއިންކާރުކުރުން.
ެ
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

( ެ )6ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަށް ެދަތިކުރުންެ ،ނުވަތަ ެދަތިކުރަންެ
މަސައްކަތްކުރުންެ .
ެ
( ެ )7ކޯޓަށް ެޙާޟިރުވާން ެއެންގުމުން ެމަޤުބޫލު ެއުޒުރެއްނެތިެ
ޙާޟިރުނުވުންެނުވަތަެކޯޓަށްެމައްސަލައެއްެހުށަހެޅިފައިވަނިކޮށްެ،
ދަޢުވާ ެކުރާެފަރާތްެނުވަތަެދަޢުވާެލިބޭެފަރާތްެކޯޓުގެެހުއްދައެއްެ
ނެތިެފުރައިގެންެދިޔުން.
ެ
( ެ )8ކޯޓަށް ެނުވަތަ ެފަނޑިޔާރަކަށް ެނުވަތަ ެކޯޓުގެ ެހިންގުމާބެހޭެ
މުވައްޒަފަކަށް ެއިހާނަތްތެރިވާ ެފަދަ ެބަހެއް ެބުނުން ެނުވަތަެ
ޢަމަލެއްކުރުންެ .
ެ
ދެވޭ ެހަޑިހުތުރުބަސް ެބޭނުންކުރުމާއިެ ،އަދަބާެ
( ެ )9ކޯޓުތެރޭގައި ެނޭ ެ
ޚިލާފު ެޢަމަލުކުރުމާއިެ ،ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތާ ެއެކަށީގެންނުވާ ެފަދަެ
ހެދުންއަޅައިގެންެކޯޓަށްެޙާޟިރުވުން.
ެ
(ެ )11ފަނޑިޔާރެއްގެ ެނުވަތަ ެކޯޓުގެ ެމުވައްޒަފެއްގެ ެގަޔަށް ެއެމީހެއްގެެ
ނުރުހުމުގައި ެއަތްލުން ެނުވަތަ ެއެމީހެއްގެ ެމުދަލަކަށް ެގެއްލުންެ
ދިނުން.
ެ
(ެ )11ކޯޓަށް ެޙާޟިރުވެހުރި ެއެއްވެސް ެމީހެއްގެ ެގަޔަށް ެއެމީހެއްގެެ
ނުރުހުމުގައި ެއަތްލުން ެނުވަތަ ެއެމީހެއްގެ ެމުދަލަކަށް ެގެއްލުންެ
ދިނުންެ ެ.
ެ
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ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ެ )12ކޯޓުގެެމުދަލަކަށްެގެއްލުންެދިނުންެ .
ެ
((ެ )13ހ) ކޯޓުގެެހުއްދައާނުލައިެ،އަޑުެނުވަތަެމަންޒަރުެރެކޯޑްކުރެވޭެ،
ނުވަތަ ެފޮޓޯނެގޭ ެއެއްވެސް ެވަސީލަތެއް ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހަށްެވެއްދުންެ .
ެ
(ށ) ެމަދަނީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެކޯޓުގެ ެޙުކުމަކަށް ެނުވަތަ ެނެރޭެ
އަމުރަކަށް ެނުވަތަ ެއެންގުމަކަށް ެނުވަތަ ެވަކިގޮތަކަށްެ
ޢަމަލުކުރަން ެއަންގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތާ ެޚިލާފަށްެ
މަލުކުރުންެ .ނުވަތަ ެމިނޫންވެސް ެގޮތަކަށްެ
ތުގައި ެޢަ ެ
ގަސް ެ
ކޯޓުން ެކުރަން ެއަންގާ ެކަމަކާ ެޚިލާފުވާގޮތަށް ެޢަމަލުކުރުންެ.
ނުވަތަ ެހިނގަމުންދާ ެޝަރީޢަތެއްގައި ެއަނެއްފަރާތަށްެ
ތުގައިެގެއްލުމެއްެދިނުމުގެެގޮތުންެކަމެއްކުރުންެ .
ގަސް ެ
ެ
ތިެ
(ެ )14ޝަރީޢަތުގެެމަޖިލިސްެހިނގަމުންދަނިކޮށްެ،ކޯޓުގެެއިޒުނައެއްނެ ެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުންެނުކުތުންެނުވަތަ ެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގެެ
ނިޒާމާ ެޚިލާފުވާފަދަ ެޢަމަލެއް ެހިންގުންެ .ނުވަތަ ެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހުގައިެކުރެވޭެއަމުރަކަށްެނުކިޔަމަންތެރިވުންެ .
ެ
(ެެ )15ކޯޓަކަށް ެނުވަތަ ެފަނޑިޔާރަކަށް ެފާޑުކިޔައިެ ،އެއްޗެތިގޮވުންެ.
ތަ ެފަނޑިޔާރެއްގެ ެޤަދަރާއި ެކަރާމާތްެ
ނުވަތަ ެކޯޓެއްގެ ެނުވަ ެ
ތަ ެކޯޓުެ
ގެއްލޭފަދަ ެއެއްވެސް ެޢަމަލެއް ެކުރުންެ .ނުވަ ެ
ދުނާމުކުރުންެނުވަތަެމިއިންެޢަމަލެއްކުރަންެއުޅުންެ ެ.
ބަ ެ
ެ
(ެެ )16ކޯޓެއްގައި

ެބަލަމުންދާ

ެމައްސަލައަކާ

ެބެހޭގޮތުން

ެއެެ

މައްސަލައެއްގައިެދަޢުވާކުރާެފަރާތުގެެނުވަތަެދަޢުވާލިބޭެފަރާތުގެެ
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ޙައްޤަކަށް ެއުނިކަން ެއަންނަގޮތަކަށް ެނުވަތަ ެއެ ެމައްސަލާގައިެ
އިންޞާފު ެޤާއިމުކުރުމަށް ެހުރަސްއެޅިދާނެ ެގޮތަކަށް ެނުވަތަ ެއެެ
މައްސަލާގައިެކޯޓުންެނިންމަންޖެހޭެނިންމުމަކަށްެނުފޫޒުެފޯރާފާނެެ
ގޮތަކަށް ެޕަބްލިކް ެފޯރަމް ެބޭއްވުމާއި ެމީޑިއާގެ ެވަސީލަތްެ
ބޭނުންކުރުންެ ،ނުވަތަ ެހިނގަމުންދާ ެޝަރީޢަތަކާ ެގުޅިގެންެ
އިންޞާފުވެރިކަމާއި ެތެދުވެރިކަމުން ެއެއްކިބާވެ ެއަދި ެޤާނޫނާެ
ޚިލާފަށް ެމަޢުލޫމާތެއް ެޢާންމުކުރުންެ .ނުވަތަ ެކޯޓުން ެނިންމާފައިވާެ
ނިންމުމަކާ

ެގުޅިގެން

ެނުވަތަ

ެކޯޓެއްގައި

ެހިނގަމުންދާެ

މައްސަލައަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެޝަރީޢަތަށް ެނުފޫޒު ެފޯރާގޮތަށް ެނުވަތަެ
ޢަދުލު

ެއިންޞާފުގެ

ެބޭނުން

ެނަހަމަގޮތުގައި

ެހިފުމަށްެ

މަގުފަހިވެދާނެގޮތަކަށް ެނުވަތަ ެޢަދުލު ެއިންޞާފުގެ ެދާއިރާގެެ
އިތުބާރު ެގެއްލޭގޮތަށް ެވާހަކަދެއްކުން ެނުވަތަ ެމަޢުލޫމާތުެ
ޢާންމުކުރުންެ .
ެ
ެ

ެ

ެ

(ެ )17ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަވާޢިދު ެެ 2119ގެ ެެ 87ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ)ެ
ނޭެ
ގައި ެސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެޤަދަރާއި ެހައިބަތަށް ެއުނިކަން ެއަންނާ ެ
ކަންތައްކަމަށްެބަޔާންކޮށްފައިވާެކަމެއްެނުވަތަެކަންތަކެއްެކުރުންެ .
ެ

ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެ ( ެ .5ހ) ެ ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައްޔާއި ެކޯޓުގެ ެޢިމާރާތާއި ެގޯތިތެރޭ ެހިންގާ ެކޯޓުގެެ
ކެނޑުމުގެެއަދަބުެ ެ

ކަނޑައެޅުންެ .

ޙުރުމަތް ެކެނޑޭފަދަ ެޢަމަލުތަކުގައި ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑިކަމުގެ ެއަދަބުެ
ވަގުތުންެކަނޑައެޅުމުގެެބާރުެކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެެ .

ެ

ެ
ެ

ެ

ެ

ެ

(ށ) ެ ކޯޓުންެބޭރުގައިެހިންގޭެކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑުމުގެެޢަމަލުތަކުގައިެއަދަބުެ
ކަނޑައެޅޭނީެ :
ެ
ެ

(ެ )1

ތަ
ދައުލަތުގެެފަރާތުންެދަޢުވާެހުށަހެޅުމުން ؛ ނުވަ ެ
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ެ
ެ

ެ

ެ

(ެ )2

ެ

ެ

ެ

(ެ )3

ެ

ެ

ެ

(ެ )4

ެ

ެ

ސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެނުވަތަ ެހައިކޯޓަށް ެނުވަތަ ެދަށު ެކޯޓަކަށްެ
މަެ
ރައްދުވާގޮތަށް ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެޢަމަލެއްކޮށްފިނަ ެ
އެފަދަ ެޢަމަލެއް ެރައްދުވާ ެކޯޓުން ެއިސްނަގައިގެން ެމައްސަލަެ
ބެލުމަށްެނިންމައިެ،މައްސަލަެބެލުމުންެެ.ނުވަތަ؛ ެ
ެ
އިެ
ވަކިެކޯޓަކަށްެނުވަތަެވަކިެފަނޑިޔާރަކަށްެރައްދުކުރުމަކާނުލަ ެ
މުކުރުމުގެ ެބާރަށް ެނިސްބަތްކޮށްެ
ޢަދުލު ެއިންޞާފު ެޤާއި ެ
ފިނަމަ ެއެފަދަެ
ކޯޓުތަކުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެޢަމަލެއްކޮށް ެ
ވާ ެހުށަހެޅުމުންެ
ޢަމަލެއް ެހިންގި ެފަރާތަކާމެދު ެދައުލަތުން ެދަޢު ެ
ނުވަތަ ެސުޕްރީމް ެކޯޓުން ެއިސްނަގައިގެން ެސުޕްރީމް ެކޯޓުންެ
ލުމުންެ .
ނުވަތަެއެހެންެކޯޓަކަށްެއިޙާލާކޮށްގެންެބެ ެ
ެ
މި ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރާއި ެ ެެ 2ވަނަެ
އިެ
ނަންބަރާއި ެ ެެ 3ވަނަ ެނަންބަރުގައި ެއެހެންއޮތްކަމުގަ ެ
ވީނަމަވެސްެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެ ެކޯޓުތަކުގެ ެތެރެއިން ެކޯޓެއްެ
ނުވަތަ ެކޯޓެއްގެ ެފަނޑިޔާރެއްގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެެ
މައްސަލަތައްެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓުންެއިސްނަގައިގެންެ
ޞް ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށްެ
ބެލުމުގެ ެއިޚްތިޞާ ެ
ލިބިގެންވެއެވެެ .
ެ

(ނ) ެ (ެ )1

މި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެޙާލަތުގައި ެކޯޓުގެެ
ޙުރުމަތް ެކެނޑި ެފަރާތް ެޢަމަލުހިންގުމަށްފަހު ެފިލައިފިނަމަެ،
ނުވަތަ ެކޯޓަށް ެއެފަދަ ެޢަމަލެއް ެހިންގިކަމުގެ ެމަޢުލޫމާތުެ
އެެ
މަ ެ ެ
ލިބުނުއިރު ެއެ ެޢަމަލުހިންގި ެފަރާތްެކޯޓުގައި ެނެތިއްޖެނަ ެ
ފަރާތާމެދު ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްެކެނޑިކަމުގެ ެއަދަބު ެކަނޑައެޅޭނީެ
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އެެފަރާތެއްެކޯޓަށްެޙާޟިރުކޮށްގެންނެވެެ ެ.
ެ
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ެ )2

މި ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގެ ެެ 1ވަނަ ެނަންބަރުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
މީހަކު ެހައްޔަރުކުރަން ެއަމުރުކޮށް ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުކުރުމުންެ
ތިރީގައިވާފަދައިންެކޯޓުންެޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެެ ެ.
ެ
(ހ) ެހައްޔަރުކުރެވުނު ެމީހާއަށް ެއޭނާ ެހައްޔަރުކުރަންެ
އަމުރުކުރެވުނުެސަބަބުެކޯޓުންެއަންގައިދިނުންެ .
ެ
(ށ) ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑިކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެމީހާއަށްެ
އޭނާގެެދިފާޢުެހުށަހެޅުމަށްެފުރުޞަތުެލިބިދިނުންެ ެ.
ެ
(ނ) ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑިކަމަށް ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެމީހާގެެ
މައްސަލަެއަޑުއެހުމުގައިެހެއްކާއިެޤަރީނާެއަޑުއެހުމަށްފަހުެ
ލާގައިެޙުކުމްކުރުންެ
ވަގުތުންެޙުކުމްކުރުންެ.ނުވަތަެމައްސަ ެ
އެހެންެދުވަހަކަށްެފަސްކުރުންެ .
ެ

(ރ) ެ މިެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެ(ެ)2ވަނަެނަންބަރާއިެ(ެ)3ވަނަެނަންބަރާއިެ(ެ)4
ވަނަ ެނަންބަރުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެމައްސަލަ ެބެލުމުގައި ެޢަމަލުކުރަންވާނީެ
މި ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 7ވަނަ ެމާއްދާގައިވާ ެއިޖުރާއާތާ ެއެއްގޮތްވާެ
ގޮތުގެމަތިންނެވެެ .
ެ

ވަގުތުންެއަދަބުެ ( ެ .6ހ) ެ ވަގުތުން ެއަދަބު ެކަނޑައެޅުމުގެ ެބާރު ެކޯޓަށް ެލިބިގެންވާ ެޙާލަތްތަކުގައިެ
ކަނޑައެޅުންެ .

ވަގުތުން ެއަދަބު ެކަނޑައަޅާނީ ެހިނގަމުންދާ ެޝަރީޢަތެއްގައި ެޢަދުލުެ
އިންޞާފު ެޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި ެޝަރީޢަތަށް ެއެޅޭ ެހުރަސްތައްެ
ނައްތާލުމަށާއި ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ެވަގުތުން ެއަދަބުެ
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ކަނޑައެޅުމުގެެމުހިއްމުކަންެބޮޑުެޙާލަތްތަކުގައެވެެ .
ެ
ެ

ެ

(ށ) ެ މިެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިވާެޙާލަތްތައްެފިޔަވައިެއެހެންެޙާލަތްތަކުގައިެއަދަބުެ
ކަނޑައަޅާނީ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެމައްސަލަ ެމި ެޤަވާޢިދުގައިެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާެގޮތުގެމަތިންެޝަރީޢަތުންެބެލުމަށްފަހުގައެވެެ .
ެ

ކޯޓުންެބޭރުގައިެ  ެ .7މި ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެ(ެ )2ވަނަ ެނަންބަރާއި ެ(ެ )3ވަނަެ
ހިންގޭެކޯޓުގެެ

ނަންބަރާއި ެ(ެ )4ވަނަ ެނަންބަރުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެމައްސަލަބެލުމުގައިެ

ޙުރުމަތްެ

ޢަމަލުކުރަންވާނީެއަންނަނިވިެގޮތުގެެމަތިންނެވެެ .

ކެނޑުމުގެެ

ެ

ޢަމަލުގެެ

މައްސަލަެބެލުންެ ެ .

(ހ) ެ އެހެންގޮތަކަށް ެޤާނޫނެއްގެ ެނުވަތަ ެމި ެޤަވާޢިދުގެ ެޞަރީޙަ ެނައްޞުގައިެ
ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާހާ ެހިނދަކުެ ެ ،ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެެ
މައްސަލައެއް ެބޭއްވުމުގެ ެއިޖްރާއާތު ެކޯޓެއްގައި ެފެށޭނީ ެމައްސަލަ ެބޭއްވޭެ
ސަބަބު ެބަޔާންކޮށް ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުވުމުގެ ެޗިޓް ެނުވަތަ ެމައްސަލަ ެބޭއްވޭެ
ސަބަބު ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެނޯޓިސް ެމައްސަލާގައި ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެފަރާތަށްެ
ފޮނުވުމުންނެވެެ .
ެ

ެ

(ށ) ެ މި ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 5ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގެ ެ(ެ )2ވަނަ ެނަންބަރު ެނުވަތަެ
(ެ )3ވަނަ ެނަންބަރު ެނުވަތަ ެ(ެ )4ވަނަ ެނަންބަރުގެ ެދަށުން ެކޯޓުންެ
އަމިއްލައަށްެއިސްނަގައިގެންެކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑުމުގެެމައްސަލަެބަލަންެ
ނިންމާފައިވާނަމަެ ،މި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައިވާ ެޗިޓާއެކު ެކޯޓުގެ ެއަމިއްލަެ
އިސްނެގުމުން ެމައްސަލަ ެބަލަން ެނިންމިކަމުގެ ެލިޔުންފޮނުވަންވާނެއެވެެ.
އަދިެމިެލިޔުމުގައިެކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑުމުގެެޢަމަލުެލިޔުމުންެސާފުކޮށްެ
ބަޔާންކުރެވިފައިެއޮންނަންވާނެއެވެެ .
ެ

ެ

ެ

(ނ) ެ ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެތުހުމަތުކުރެވޭ ެފަރާތަކަށްެ ،ކޯޓަށްެ
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ޙާޟިރުވުމުގެ ެޗިޓް ެފޮނުވުމުން ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުވާންވާނެއެވެެ .މަޤްބޫލުެ
ސަބަބަކަށްޓަކައިެކޯޓުންެހުއްދަނުދޭހައިެހިނދަކުެބަދަލުގައިެއެހެންފަރާތެއްެ
ޤަބޫލުނުކުރެވޭނެއެވެެ .ޤާނޫނީ ެވަކީލެއްގެ ެއެހީ ެހޯދުމާއިެ ،ކުރެވިފައިވާެ
ތުހުމަތާގުޅިގެން ެއެފަރާތުގެ ެދިފާޢުެ ،ލިޔުމުންނާއި ެއަނގަބަހުންެ
ޝަރީޢަތަށް ެހުށަހެޅުމުގެ ެފުރުޞަތު ެކޯޓުން ެލިބިދޭންވާނެއެވެެ .އަދިެ
މިގޮތުންެހުށަހެޅިެދިފާޢުގެެމައްޗަށްެބިނާކޮށްެނުވަތަެއިތުރުެހެކިެހޯދުމަށްެ
ފަހު ެމައްސަލާގައި ެއެންމެ ެއެކަށީގެންވާެ ،އެންމެ ެޢަދުލުވެރި ެފިޔަވަޅެއްެ
ނުވަތަެއަމުރެއްެނެރުމުގެެބާރުެކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެެ .
ެ
ެ

ެ

(ރ) ެ މިެޤަވާޢިދުގެެެ 5ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ) ެގެެދަށުންެބަލާެމައްސަލަެބަލާނީެ
ޖިލީހަކުންނެވެެ .
އޮނަހިރިެޢަދަދެއްގެެފަނޑިޔާރުންގެެމަ ެ
ެ

ހިނގަމުންދާެ

( ެ .8ހ) ެ ހިނގަމުންދާ ެޝަރީޢަތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެމަޢުލޫމާތެއް ެޢާންމުކުރެވޭނީ ެމިެ

ޝަރީޢަތަކާެ

ޤަވާޢިދާެޚިލާފުނުވާގޮތަށެވެެ .

ބެހޭގޮތުންެ

ެ

މަޢުލޫމާތުެ
ޢާންމުކުރުންެ .
ެ

ެ

(ށ) ެ ހިނގަމުންދާ ެޝަރީޢަތަކާ ެގުޅިގެން ެހާމަކުރަންޖެހޭ ެކަންތައްތައް ެހާމަކޮށްެ
ރައްޔިތުންނަށް ެބޭނުންވާ ެމަޢުލޫމާތު ެރައްޔިތުންނާ ެޙިއްސާކުރާނީ ެއެެ
ކޯޓަކުން

ެނުވަތަ

ެޑިޕާޓްމަންޓް

ެއޮފް

ެޖުޑީޝަލްެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެެ ެ.
ެ
މަޢުލޫމާތުެ

 ެ .9ހިނގަމުންދާ ެޝަރީޢަތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެތެދުވެރިކަމާއި ެއިންޞާފުވެރިކަމާއެކުެ

ޢާންމުކުރުންެ

މަޢުލޫމާތެއް

މަނާކުރުންެ .

ެޢާންމުކުރުމަކީ

ެހުއްދަކަމެއް

ެކަމުގައިވީނަމަވެސް

ެތިރީގައިެ

ބަޔާންވެފައިވާެޙާލަތްތަކުގައިެއެެމަޢުލޫމާތެއްެޢާންމުކުރުމަކީެމަނާކަމެކެވެެ .
ެ

ެ

ެ

(ހ) ެ

ޢާންމުކުރާ ެމަޢުލޫމާތަކީ ެޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ެއެހެން ެޤާނޫނަކުން ެނުވަތަެ
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ޤަވާޢިދަކުންެމަނާކުރާކަމަކަށްވުންެ .
ެ
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ށ) ެ ކޯޓަށް ެލިބިފައިވާ ެބާރުގެ ެދަށުން ެމަސްލަޙަތު ެރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައިެ،
ޝަރީޢަތަކާބެހޭ ެއެއްވެސް ެމަޢުލޫމާތެއް ެޢާންމުކުރުން ެކޯޓުންެ
މަނާކޮށްފައިވުންެ .
ެ
(ނ) ެ ކޯޓުގައި ެހިނގަމުންދާ ެޝަރީޢަތަކީެ ،މަސްލަޙަތަށްޓަކައި ެޢާންމުކޮށްެ
ހުޅުވާލެވިފައިނުވާެޝަރީޢަތަކަށްވުންެ .
ެ
(ރ) ެ ޤައުމީ ެސަލާމަތާ ެގުޅުންހުރި ެސިއްރު ެމަޢުލޫމާތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެހިންގޭެ
ޝަރީޢަތަކަށްވުންެ .
ެ

ެ

(ބ) ެ

.10

(ހ) ެ

ޝަރީޢަތުން ެވަކި ެސަބަބަކާހުރެ ެމައްސަލައަކާ ެގުޅޭގޮތުން ެކަމެއްެ
ޢާންމުކުރުންެމަނާކަންެއަންގާފައިވުންެ .
ެ

ހުށަހެޅޭެ
ދިފާޢުތައްެ .

ގެ ެކުށުގެ ެދަޢުވާ ެދައުލަތުގެ ެފަރާތުން ެއުފުލާެ
ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމު ެ
ޙާލަތްތަކުގައި ެޖިނާއީ ެމައްސަލަތަކުގައި ެޢާންމުކޮށް ެދިފާޢެއްގެ ެގޮތުގައިެ
ބޭނުންކުރެވޭެދިފާޢުތައްެބޭނުންކުރުމަކަށްެމިެޤަވާޢިދުެހުރަހެއްނާޅައެވެެ .
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ށ) ެ ހެޔޮެނިޔަތުގައިެޢަދުލުެއިންޞާފުެެޤާއިމުކުރުމަށްެއެހީތެރިވުމަށްޓަކައިެ
މިެެޤަވާޢިދާެޚިލާފުނުވާނޭެގޮތުގެމަތިންެޝަރީޢަތުގެެމަޖިލީހުގައިެބުނާެ
ބުނުމަކީެނުވަތަެހުށަހަޅާެހެއްކާއިެޤަރީނާއަކީެކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑުންެ
ކަމަކަށްެނުބެލެވޭނެއެވެެ .
ެ
(ނ) ެ މި ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 9ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ށ) ެގައިވާ ެޙާލަތް ެފިޔަވައި ެއެހެންެ
ޙާލަތްތަކުގައި ެޝަރީޢަތަކާ ެބެހޭގޮތުން ެޢާންމުކުރާ ެމަޢުލޫމާތަކުންެ
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ލަޙަތަށް ެނުވަތަ ެއެއްވެސްެ
އެއްވެސް ެޝައްކަކާނުލާ ެޢާންމު ެމަޞް ެ
ފަރާތަކަށްެގެއްލުންވާކަންެނުވަތަެމިޤަވާޢިދުގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާެކޯޓުގެެ
ތް ެކެނޑުމުގެ ެޢަމަލެއްކަން ެސާބިތުނުވާހާ ެހިނދެއްގައި ެއެކަމަކީެ
ޙުރުމަ ެ
ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑުމުގެެޢަމަލެއްެކަމަކަށްެނުބެލެވޭނެއެވެެ .
ެ
ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެ (ެ .11ހ) ެ ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެމައްސަލައަކާ ެގުޅިގެން ެޝަރީޢަތަށްެ
ކެނޑިެފަރާތެއްެ

ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ

ހައްޔަރުކޮށްގެންެ

ެފަރާތް

ެބަންދުގައި

ެބަހައްޓައިގެންެ

މަ ެއެފަރާތް ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުކޮށްދިނުމަކީ ެއެ ެއަމުރުެ
ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭނަ ެ

ޙާޟިރުކުރުންެ .

ރައްދުވާ ެދައުލަތުގެ ެއިދާރާގެ ެމަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެެ .އަދި ެއެ ެއިދާރާގެެ
މަސައްކަތާެއެއިރަކުެޙަވާލުވެހުރިެއެންމެެއިސްެމީހަކުެއެކަމުގެެޒިންމާެ
އުފުލަންވާނެއެވެެ .
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ށ) ެ ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކަނޑައިފި ެފަރާތެއް ެބަންދުކޮށްގެން ެޙާޟިރުކުރުމަށްެ
ކޯޓުން ެއަމުރުކުރާ ެޙާލަތުގައި ެއެފަދަ ެފަރާތެއް ެހުރީ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްެ
ކެނޑިެކޯޓުެހުރިެރަށުގައިެނުވަތަެއަތޮޅުގައިނަމަެއޭނާެހައްޔަރުކުރުމުގެެ
ކޯޓު ެއަމުރުގެ ެދަށުން ެއޭނާ ެހައްޔަރުކުރާތާ ެގިނަވެގެން ެ(ެ 3ތިނެއް)ެ
އެ ފަރާތެއްެކޯޓަށްެޙާޟިރުކުރަންވާނެއެވެެ .
ދުވަހުގެެތެރޭގައިެ ެ
ެ
(ނ) ެ މި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަރާތަކީ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްެ
ކެނޑިެކޯޓުެހުރިެރަށުގައިެނުވަތަެއަތޮޅުގައިެހުރިެފަރާތެއްެނޫންނަމަެ
އޭނާެހައްޔަރުކުރުމުގެެއަމުރުގެެދަށުންެއޭނާެހައްޔަރުކުރާތާެގިނަވެގެންެ
17

ެ(ހަތެއް)

ެދުވަހުގެ

ެތެރޭގައި

ެއެ

ެފަރާތެއް

ެކޯޓަށްެ

ޙާޟިރުކުރަންވާނެއެވެެ ެ.
ެ
(ރ) ެ މި ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެފަރާތް ެޙާޟިރުކުރުމުގެ ެއަމުރު ެރައްދުވާެ
ފަރާތަކީ ެމާލޭގައި ެނަމަ ެފުލުހުންގެ ެއިދާރާގެ ެއެންމެ ެއިސް ެމީހެކެވެެ.
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ނުވަތަެކަމާބެހޭެސެކްޝަނުގެެއެންމެެއިސްެވެރިޔާއެވެެ .
ެ
ެ

ެ

(ބ) ެ

މި ެމާއްދާގައި ެބުނެފައިވާ ެއަމުރު ެރައްދުވާ ެފަރާތަކީ ެރާއްޖޭގެެ
އަތޮޅުތަކުގެ ެތެރެއިން ެއަތޮޅެއްގައިވާ ެފުލުހުންގެ ެއިދާރާއެއް ެކަމަށްެ
ވާނަމަެއެެއިދާރާއަކާެޙަވާލުވެެހުރިެއެންމެެއިސްެމީހެކެވެެ .
ެ

ެ

(ެ .12ހ) ެ

ތިރީގައިމިވާ ެޙާލަތްތަކުގައި ެކޯޓެއްގެ ެޙުރުމަތް ެކަނޑައިފިނަމަ ެއެކަމާެ
ގުޅިގެންެފިޔަވަޅުެއަޅާނީެސީދާެއެެކޯޓަކުންނެވެެ .
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

( ެ )1ކޯޓުެތެރޭގައިެޙުރުމަތްެކެނޑޭފަދަެޢަމަލެއްކުރުންެ .
ެ

އަދަބުެ .

(ެ .13ހ) ެ

( ެ )2ކޯޓުންެނެރޭެއަމުރެއްެނުވަތަެކުރާެޙުކުމެއްެތަންފީޒުނުކުރުންެ .
ކޯޓެއްގެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހެއް ެހިނގަމުންދަނިކޮށް ެއެ ެކޯޓުގެެ
އިޛުނައެއްނެތި ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުން ެނުކުމެެ ،ނުވަތަ ެމަޖިލީހުގެެ
ނިޒާމާ ެޚިލާފުވާފަދަ ެޢަމަލެއް ެމީހަކު ެހިންގައިފިނަމަެ ،ނުވަތަެ
ޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގައި ެކުރެވޭ ެއަމުރަކަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަެ،
އެކަމުގެެކުޑަބޮޑުމިނަށްެބަލައިެ،ދިވެހިރާއްޖޭގެެކޯޓުތަކުގެެޤާނޫނުގެެެ76
ވަގުތުންެ
ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެއާއި ެ(ށ) ެގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެ ެ
އެފަރާތަކަށްެއަދަބުެކަނޑައެޅުމުގެެބާރުެއެެކޯޓަކަށްެލިބިގެންވެއެވެެ.އެެ
މާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެކަނޑައަޅާފައިވާ ެއަދަބަކީ ެ(ެ 11،111ދިހަހާސް)ެ
ރުފިޔާއަށްވުރެ ެބޮޑު ެނޫން ެޢަދަދަކުން ެޖޫރިމަނާކުރުމެވެެ .އެ ެމާއްދާގެެ
(ށ)ެގައިެކަނޑައަޅާފައިވާެއަދަބަކީެ(ެ 15ފަނަރަ)ެދުވަހަށްެވުރެެގިނަެ
ނޫން ެމުއްދަތަކަށް ެޖަލަށްލުން ެނުވަތަ ެ(ެ 1އެކެއް) ެމަސްދުވަހަށްވުރެެ
ދިގުެނޫންެމުއްދަތަކަށްެގޭގައިެބަންދުކުރުމެވެެ .
ެ

ެ

ެ

(ށ) ެ އެއްވެސް ެބޭނުމެއްގައި ެކޯޓަށް ެޙާޟިރުވެފައިވާ ެމީހުންގެ ެތެރެއިންެ
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މީހަކުެ،ކޯޓަށްެނުވަތަެކޯޓުގެެފަނޑިޔާރުންނަށްެނުވަތަެމުވައްޒަފުންނަށްެ
ނުވަތަ ެކޯޓުގެ ެމުދަލަކަށް ެނުވަތަ ެލިޔުމަކަށް ެއިހާނާތްތެރިެ
ޢަމަލެއްކޮށްފިނަމަެ ،ޤާނޫނުލް ެޢުޤޫބާތުގެ ެެ 85ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ެެ87
ވަނަެމާއްދާެއާއިެެ88ވަނަެމާއްދާއިންެ،މާއްދާއެއްގެެދަށުންެއެމީހަކަށްެ
ވަގުތުންެއަދަބުެކަނޑައެޅުމުގެެބާރުެކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެެ .
ެ
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ބ) ެ

ެ

ެ

(ޅ) ެ މި ެމާއްދާގެ ެ(ނ)( ،ރ) ެއަދި ެ(ބ) ެގައިވާފަދަ ެޢަމަލެއް ެކުރީެ

(ނ) ެ އެއްވެސްެފަރާތަކުންެކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑޭެފަދަެޢަމަލެއްެޝަރީޢަތުގެެ
މަޖިލީހެއް ެކުރިއަށް ެދިޔަނުދީ ެނުވަތަ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަކަށްެ
އުދަނގޫވާފަދަ ެގޮތަކަށް ެޤާނޫނީ ެހަމަތަކާ ެޚިލާފަށް ެޤަޞްދުގައި ެނުވަތަެ
އިންޒާރަށްފަހު ެކޮށްފިނަމަ ެއެފަދަ ެފަރާތަކަށް ެއަދަބު ެކަނޑައަޅާނީެ
ޤާނޫނުލްެޢުޤޫބާތުގެެެ85ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންނެވެެ ެ.
ެ
(ރ) ެ މިެމާއްދާގެެ(ނ)ެގައިެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަެޢަމަލެއްކުރީެފަނޑިޔާރެއްގެެ
ގަޔަށްެއަތްލައިގެންެކަމަށްވާނަމަެއެފަދަެފަރާތަކަށްެއަދަބުެކަނޑައަޅާނީެ
ޤާނޫނުލްެޢުޤޫބާތުގެެެ85ވަނަެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެދަށުންނެވެެ .
ެ
މި ެމާއްދާގެ ެ(ނ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ެޢަމަލެއް ެކުރީ ެކޯޓުގެެ
މުވައްޒަފެއްގެ ެގަޔަށް ެއަތްލައިގެން ެކަމަށްވާނަމަ ެއެފަދަ ެފަރާތަކަށްެ
އަދަބުެކަނޑައަޅާނީ ެޤާނޫނުލް ެޢުޤޫބާތުގެެެ 85ވަނަެމާއްދާގެ ެ(ށ)ެގެެ
ދަށުންނެވެެ .
ެ
ކަނޑިއެއްެ ،ބަޑިއެއް ެނުވަތަ ެއެ ެއެއްޗަކުން ެމީހަކު ެމަރާލެވިދާނެފަދަެ
އެއްޗެއްގެ ެބޭނުންކޮށްގެން ެކަމަށްވާނަމަ ެއެފަދަ ެފަރާތެއްގެ ެއަދަބުެ
ޤާނޫނުލް ެޢުޤޫބާތުގެ ެެ 85ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ރ) ެގައިވާ ެފަދައިންެ
ބޮޑުވާނެއެވެެ .
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ެ
ެ

ެ

(ކ) ެ

ެ

ެ

(އ) ެ ޝަރީޢަތަށް ެޙާޟިރުވެ ެޝަރީޢަތެއްގައި ެހެކިބަސް ެދޭންޖެހޭ ެފަދަެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ކޯޓުގެ ެމުވައްޒަފެއްގެ ެވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި ެއެއްބާރުލުން ެދޭންޖެހޭެ
މަޤާމެއްގައި ެހުރެ ެއެއްބާރުލުން ެނުދީ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކަނޑައިފިެ
ފަރާތަކަށްެއަދަބުެކަނޑައަޅާނީެޤާނޫނުލްެޢުޤޫބާތުގެެެ 87ވަނަެމާއްދާގެެ
ދަށުންނެވެެ ެ.
ެ
މަޤާމެއްގައި ެހުރެ ެދޭންޖެހޭ ެހެކިބަހެއް ެދިނުމަށް ެއިންކާރުކޮށް ެކޯޓުގެެ
ޙުރުމަތް ެކަނޑައިފި ެފަރާތަކަށް ެއަދަބު ެކަނޑައަޅާނީ ެޤާނޫނުލްެ
ޢުޤޫބާތުގެެެ88ވަނަެމާއްދާގެެ(ހ)ެގެެދަށުންނެވެެ .
ެ

(ވ) ެ ޝަރުޢީ ެނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެކުރާ ެޙުކުމަކަށް ެނުވަތަ ެއަމުރަކަށްެ
ނުކިޔަމަންތެރިވެ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކަނޑައިފިނަމަ ެއެފަދަ ެޢަމަލެއްކުރިެ
ފަރާތަކަށްެއަދަބުެކަނޑައަޅާނީެޤާނޫނުލްެޢުޤޫބާތުގެެެ 88ވަނަެމާއްދާގެެ
(ހ)ެގެެދަށުންނެވެެ .
ެ
(މ) ެ ޝަރުޢީ ެނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެކުރާ ެޙުކުމަކަށް ެނުވަތަ ެއަމުރަކަށްެ
ނުކިޔަމަންތެރިވެ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެސަބަބުން ެއެއްވެސްެ
މީހެއްގެ ެހަށިގަނޑަށް ެނުވަތަ ެމުދަލަކަށް ެގެއްލުމެއް ެނުވަތަ ެއުނިކަމެއްެ
ލިބިއްޖެނަމަެއެފަދަެފަރާތަކަށްެއަދަބުެކަނޑައަޅާނީެޤާނޫނުލްެޢުޤޫބާތުގެެ
ެ88ވަނަެމާއްދާގެެ(ށ)ެގެެދަށުންނެވެެ .
ެ
ކުމަކަށް ެނުވަތަ ެއަމުރަކަށްެ
(ފ) ެ ޝަރުޢީ ެނުވަތަ ެޤާނޫނީ ެގޮތުން ެކުރާ ެޙު ެ
ނުކިޔަމަންތެރިވެ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކަނޑާލާ ެޙާލަތުގައި ެއެއްވެސްެ
މީހެއްގެ ެފުރާނައަށް ެގެއްލުމެއް ެލިބިދާނެ ެފަދަ ެގޮތަކަށް ެޢަމަލެއްކުރިެ
ފަރާތަކަށްެއަދަބުެކަނޑައަޅާނީެޤާނޫނުލްެޢުޤޫބާތުގެެެ 88ވަނަެމާއްދާގެެ
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(ނ)ެގެެދަށުންނެވެެ .
ެ
ޝަރީޢަތްެ

(ެ .14ހ) ެ މި ެޤަވާޢިދުގެ ެެ 13ވަނަ ެމާއްދާގެ ެ(ނ)(ެ ،ރ)(ެ ،ބ)(ެ ،ޅ)(ެ ،ކ)ެ،

ހިންގުމަށްފަހުެ

(އ)(ެ ،ވ)(ެ ،މ) ެއަދި ެ(ފ) ެގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާ ެފަދައިން ެއަދަބުެ

އަދަބުެކަނޑައެޅޭެ

ކަނޑައެޅޭނީެއެމައްސަލައެއްގެެޝަރީޢަތްެހިންގުމަށްފަހުގައެވެެ ެ.

ޙާލަތްތައްެ .
ެ

ެ
ެ ެ (ށ) ެ މިެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިވާެޙާލަތުގައްޔާއިެއަދިެއެނޫނަސްެކޯޓަށްެވަގުތުންެ
ފިޔަވަޅެއް ެއަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ެފެންނަ ެޙާލަތްތަކުގައިެ ،ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްެ
ކަނޑައިފި ެމީހަކު ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގެ ެއެއަޑުއެހުން ެނިމެންދެންެ
ބަންދުކޮށްފައިެބަހައްޓަންެއަމުރުކުރުމުގެެބާރުެކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެެ ެ.
ެ

ކޯޓުގެެއަމުރަށްެ ެ .15ކޯޓުގެ ެއަމުރަކަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ެސަބަބުން ެމި ެޤަވާޢިދުގައިވާ ެ ެކޯޓުގެެ
ނުކިޔަމަންތެރިވު

ޙުރުމަތް ެރައްކާތެރި ެކުރުމުގެ ެގޮތުން ެމީހެއްގެ ެމައްޗަށް ެކޯޓުން ެކޮށްފައިވާެ

މުގެެއަދަބުެ

ޙުކުމަކަށް ެނުވަތަ ެއަމުރަކަށް ެކިޔަމަންތެރިވުމުން ެއެމީހާގެ ެމައްޗަށް ެކަނޑައެޅުނުެ

ތަންފީޒުކުރުންެ

އަދަބު ެތަންފީޒުކުރުން ެހުއްޓާލައި ެވަގުތުން ެދޫކޮށްލުމަށް ެއެންގުމުގެ ެއިޚްތިޔާރުެ

ހުއްޓާލުންެ .

ކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެެ .
ެ

ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެ (ެ .16ހ) ެ ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑުމުގެެޢަމަލުހިންގި ެފަރާތުންެއެކުށަށްެހިތާމަކުރާކަންެ
ކެނޑިެފަރާތުންެ

ބަޔާންކޮށް ެލިޔުމަކުން ެކޯޓުގައި ެމަޢާފަށް ެއެދި ެހުށަހެޅުމާއެކުެ ،ކޯޓަށްެެ

މަޢާފަށްެއެދުންެ .

ތެދު ެނިޔަތުގައި ެމަޢާފަށް ެއެދުނު ެއެދުމެއްކަމަށް ެޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަެ
ތިރީގައި ެބަޔާންވެފައިވާ ެފަދައިން ެޢަމަލުކުރުމުގެ ެއިޚްތިޔާރު ެކޯޓަށްެ
ލިބިގެންވެއެވެެ .
ެ

ެ

ެ

ެ

(ެ )1

އެފަރާތެއްގެ ެމައްޗަށް ެކަނޑައެޅުނު ެއަދަބު ެތަންފީޒުކުރުންެ
ހުއްޓާލުމަށްެއެންގުންެނުވަތަ؛ ެ
ެ
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ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ެ )2

އެފަރާތުގެ ެމައްޗަށް ެކަނޑައެޅުނު ެއަދަބުގެ ެމިންވަރުެ
ކުޑަކުރުންެ .
ެ

(ށ) ެ ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެޢަމަލުގެ ެސަބަބުން ެމީހަކަށް ެލިބުނުެެ
ގެއްލުމަކަށް ެނުވަތަ ެމުދަލަކަށް ެލިބޭ ެގެއްލުމަކަށް ެބަދަލު ެހޯދުމުގެ ެޙައްޤުެ
ލިބިގެންވާެފަރާތަށްެއެެޙައްޤުެލިބިދިނުމަށްެމިެމާއްދާެހުރަހެއްެނާޅައެވެެ .
ެ

ޤާނޫނީެ

(ެ .17ހ) ެ ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑޭފަދަ ެޢަމަލެއް ެކުރީ ެޤާނޫނީ ެޝަޙްޞެއް ެނުވަތަެ

ޝަޙްޞަކުންެ

މުއައްސަސާއެއްނަމަ ެއެވަގުތަކު ެއެ ެތަނެއް ެހިންގުމާ ެޙަވާލުވެހުރި ެއެންމެެ

ނުވަތަެ

އިސް ެފަރާތެއް ެނުވަތަ ެއެކަމަކާ ެޙަވާލުވެހުރި ެފަރާތެއް ެއެކަމާ ެޒިންމާެ

ކު
މުއައްސަސާއަ ެ

ތަކަށް ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތްެ
ވާންޖެހޭނެއެވެެ .އަދި ެއެފަދަ ެޙާލަތެއްގައި ެއެފަރާ ެ

ންެކޯޓުގެެ

ކެނޑިކަމުގެެއަދަބުެކަނޑައެޅުމުގެެބާރުެކޯޓަށްެލިބިގެންވެއެވެެ ެ.

ޙުރުމަތްެ

ެ

ކެނޑުންެ .
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ށ) ެ މިެމާއްދާގެެ(ހ)ެގައިެބަޔާންކުރެވިފައިވާެފަރާތަކުންެނުވަތަެފަރާތްތަކުންެ
ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑޭފަދަެޢަމަލެއްެހިންގިކަމުގެެމަޢުލޫމާތުެލިބިފައިނުވާެ
ކަމަށް ެބުނެެ ،ނުވަތަ ެއިސްފަރާތުން ެއެފަދަ ެޢަމަލެއް ެހުއްޓުވުމަށްެ
ކުރެވެންހުރި ެހުރިހާ ެކަމެއް ެކުރިކަމަށް ެބުނެެ ،އެކަން ެސާބިތުކޮށްދީފިނަމަެ
އެފަރާތެއް ެނުވަތަ ެފަރާތްތަކެއް ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެކުށުންެ
ބަރީއަވާނެއެވެެ .
ެ
(ނ) ެ މި ެމާއްދާގެ ެ(ހ) ެގައި ެބަޔާންކުރެވިފައިވާ ެފަދަ ެޢަމަލެއް ެތިރީގައިެ
ބަޔާންކުރެވިފައިވާެގޮތަކަށްެކޮށްފިނަމަެކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑުމުގެެއަދަބުެ
ކަނޑައެޅޭނީެއެެޢަމަލެއްކުރިެމީހެއްގެެމައްޗަށެވެެ ެ.
ެ
ެ

(ެ )1

ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑޭފަދަ ެޢަމަލެއްކުރީ ެޤާނޫނީ ެޝަޙްސެއްެ
ނުވަތަެމުއައްސަސާއެއްގެެވަކިެމުވައްޒަފެއްެކަމަށްވުން.
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ެ
ެ

ެ

ެ

(ެ )2

ެ

ެ

ެ

(ެ )3

ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑުމުގެެޢަމަލެއްކުރީެމިެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެ
ެ 1ވަނަ ެނަންބަރުގައިވާ ެފަދަ ެފަރާތެއްގެ ެރުހުމާއެކުެ
ކަމަށްވުން.
ެ
ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެކެނޑޭފަދަެޢަމަލެއްކުރީެމިެމާއްދާގެެ(ނ)ެގެެ
ެ1ވަނަެނަންބަރުގައިވާެފަދަެފަރާތެއްެ،މަސައްކަތުގައިެފަރުވާެ
ކުޑަކުރުމުންެނުވަތަެއެފަރާތުގެެއިހުމާލުންކަމަށްވުންެ .
ެ

ޤާނޫނީެވަކީލަކުެ (ެ .18ހ) ެ ޤާނޫނީ ެވަކީލަކުެ ،ކޯޓުގައި ެވަކާލާތުކުރުމުގެ ެތެރޭގައި ެނުވަތަ ެބަދަލުގައިެ
ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެ
ކެނޑުންެ .

ޝަރީޢަތަށް ެހާޟިރުވެ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހަށް ެނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަެ
ނުވަތަ ެޝަރީޢަތަށް ެދަތިކޮށްފިނަމަ ެނުވަތަ ެޝަރީޢަތުގެ ެމަޖިލީހުގެެ
ޙުރުމަތް ެކަނޑައި ެއިހާނަތްތެރިވެއްޖެނަމަެ ،އެމީހެއްގެ ެމައްޗަށްެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެެ 76ވަނަ ެމާއްދާ ެއާއި ،ޤާނޫނުލްެ
ޢުޤޫބާތުގެެެ 85ވަނަެމާއްދާއާއި ެެ 87ވަނަެމާއްދާއާއި ެެ 88ވަނަެމާއްދާގެެ
ދަށުން ެއަދަބު ެކަނޑައެޅުމުގެ ެއިތުރުންެ ،ސުޕްރީމް ެކޯޓުގެ ެސަރކިއުލަރެ
ނަންބަރު ެ"2012/01/SCދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގައި ެވަކާލާތުކުރާެ
ޤާނޫނީ ެވަކީލުންނާބެހޭ ެޤަވާޢިދު" ެގެ ެެ 6.2ގެ ެ(ށ) ެގައިވާ ެގޮތުގެމަތިންެ
އެފަދަ ެޢަމަލެއް ެހިންގިފަރާތްެ ،ކަމުގެ ެކުޑަބޮޑުމިނަށް ެބަލައިެ13ެ ،
(ތިނެއް) ެމަސްދުވަހާއި ެ(ެ 16ހައެއް) ެމަސްދުވަހާ ެދެމެދުގެ ެމުއްދަތަކަށްެ
ކޯޓުގައިެވަކާލާތުކުރުންެމަނާކުރުމުގެެބާރުެއެެކޯޓަކަށްެލިބިފައިއޮތުމަކަށްެ
މިޤަވާޢިދުެހުރަހެއްެނާޅައެވެެ.އަދިެސުޕްރީމްެކޯޓުގެެޤަވާޢިދުެެ 2119ގެެ
ދާގެ ެދަށުން ެނުވަތަ ެއެޤަވާޢިދުގެ ެއެނޫން ެމާއްދާތަކާއިެ
ެ 88ވަނަ ެމާއް ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެކޯޓުތަކުގެ ެޤާނޫނުގެ ެދަށުން ެސުޕްރީމް ެކޯޓަށް ެލިބިދޭެ
އެއްވެސްެއިޚްތިޔާރަކަށްެމިޤަވާޢިދުގެެސަބަބުންެއުނިކަމެއްެނާންނާނެއެވެެ .
ެ ެ

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 | + 960 3008554Fax: :ފޯން+ 960 3009990 Tel::

ސަފްޙާެ19ގެެ18

ޝަރީޢަތުންެ

ެ .19ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެއަދަބު ެދިނުމުގައި ެއަންނަނިވި ެކަންކަމަށްެ

ރިޢާޔަތްެ

ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެެ .

ކުރަންޖެހޭެ

ެ

ކަންތައްތައްެ .
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ހ) ެ ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑޭފަދަ ެޢަމަލެއް ެކުރުމަކީ ެމަނާކަމެއްކަން ެއަންގައިެ
އެފަދަެޢަމަލެއްެނުކުރުމަށްެއިންޒާރުެދެވިފައިވާކަންެނުވަތަެނޫންކަންެ .
ެ
(ށ) ެ ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑިކަމުގެ ެކުށަށް ެއަދަބު ެކަނޑައެޅުމުގައި ެއެމީހަކުެ
ކުރި ެޢަމަލަކީ ެއެ ެޢަމަލެއްގެ ެޒާތަށާއި ެބާވަތަށް ެބަލާއިރު ،އިންޞާފުެެ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްެނުވަތަެއިންޞާފުެެފޯރުކޮށްދޭެފަރާތަށްެހުރަސްއެޅޭފަދަެ
ޢަމަލެއް ެނުވަތަ ެކޯޓެއްގެ ެނުވަތަ ެފަނޑިޔާރެއްގެ ެޤަދަރާއި ެކަރާމާތްެ
ގެއްލުވާލުމުގެ ެޢަމަލެއްެ ،ނުވަތަ ެޢަދުލު ެއިންޞާފު ެފޯރުކޮށްދޭ ެފަރާތުގެެ
އިތުބާރުެގެއްލުވާލުމުގެެނުވަތަެނަފްރަތުެއުފެއްދުމުގެެޢަމަލެއްކަންެނުވަތަެ
ނޫންކަންެ .
ެ
(ނ) ެ ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑޭފަދަ ެޢަމަލުކުރި ެފަރާތުން ެއެކަމަށް ެމަޢާފަށްެ
އެދިފައިވާކަންެނުވަތަެނޫންކަންެ .
ެ

އިސްތިއުނާފުެ
ކުރުންެ .

ެ .21މި ެޤަވާޢިދުގައިވާ ެގޮތުގެމަތިން ެއޮނަހިރި ެޢަދަދެއްގެ ެމައްޗަށް ެއެކުލެވޭެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ެމަޖިލީހަކުން ެނިންމާ ެކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެމައްސަލަތަކާއިެ
ކޯޓުގެ ެޙުރުމަތް ެކެނޑުމުގެ ެއަދަބު ެކޯޓުން ެވަގުތުން ެކަނޑައަޅާ ެޙާލަތުގައްޔާއިެ
ޙުރުމަތްެކެނޑުމުގެެޢަމަލުެހިންގިެފަރާތްެހައްޔަރުކޮށްެޙާޟިރުކުރުމަށްފަހުެއަދަބުެ
ކަ ނޑައެޅޭެޙާލަތުގައިެއެެޙުކުމެއްެއިސްތިއުނާފުެނުކުރެވޭނެއެވެެ.ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެ
ކެނޑުމުގެ ެމައްސަލައެއް ެދަށުކޯޓެއްގައި ެހިނގަމުންދާއިރުެ ެ ،ބެލެނިވެރިކަމުގެެ
އިޚްތިޞާޞްގެެދަށުންެއަޅަންޖެހޭެފިޔަވަޅުތަކާއިެނެރެންޖެހޭެއަމުރުތައްެނެރުމުގެެ
ބާރުެލިބިގެންވަނީެހަމައެކަނިެދިވެހިރާއްޖޭގެެސުޕްރީމްެކޯޓަށެވެެ .
ެ
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ސަފްޙާެ19ގެެ19

ޤަވާޢިދުެ

ެ .21މި ެޤަވާޢިދަށް ެޢަމަލުކުރަން ެފަށާ ެތާރީޙުން ެފެށިގެން ެތިރީގައި ެބަޔާންކޮށްފައިވާެ

ބާޠިލުވުންެ ެ.

ޠިލުވީއެވެެ .
ޤަވާޢިދުތައްެބާ ެ
ެ

ެ

ެ

ެ

ެ

(ހ) ެ ޝަރީޢަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ެހެދިފައިވާ ެޤަވާޢިދު ެ(ެ )6ގެ ެެ 254ވަނަެ
މާއްދާެ ެ.
ެ
(ށ) ެ ކޯޓުގެެޙުރުމަތްެރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭެޤަވާޢިދުެެ .2118
ެ

ެ26ރަމަޟާންެެ 1435
ެެ24ޖުލައިެެެ 2114

ެ
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