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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް

ދިވެހީންނަށްވީތީ ފަޚްރުވެރިވަމާ

މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ނަންބަރު2008/05 :

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ.
4

ފެބުރުއަރީ

ދުވަހުން

2008

ފެށިގެން

ތިރީގައި

"ކޯޓުގެ

ޙަވާލާދީފައިވާ

ޙުރުމަތް

ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގަމެވެ.

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު.

.2

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް
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ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް

.4

)ހ( މިއީ

ކޯޓުގެ

ހިނގަމުންދާ
ޢަމަލަކުން،

ޙުރުމަތް

ރައްކާތެރިކުރުމާއި،

ޝަރީޢަތްތަކާ
ނުވަތަ

ލިޔާ

ބެހޭގޮތުން،

ކޯޓުތަކާއި

ބުނާ

އަދި

ބުނުމަކުން

ލިޔުމަކުންނަމަވެސް

ކޯޓުގެ

ކޯޓުތަކުގައި

ނުވަތަ

ކުރާ

ޙުރުމަތްކަނޑާ

ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި އަދި ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތްތަކާި
ބެހޭގޮތުން ކޯޓާއި ކޯޓުން ބޭރުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭނެ މިންވަރު ބަޔާންކޮށްދޭ
ގަވާއިދެވެ.
)ށ( މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގައި ޝަރީޢަތަށް
އެޅޭ ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ކޯޓުގެ ޤަދަރާއި ޙުރުމަތް ހިފެހެއްޓުމެވެ.
ކެނޑުން:

ކެނޑޭ ޢަމަލުތައް

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމަކީ ކުށެކެވެ.
)ހ( ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކާމެދު ބުނާ ބުނުމަކުން
ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ކުރާ އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ފެންނަގޮތަށް ކުރާ
ޙަރާކާތަކުން

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ގޮތަކުން

ކޯޓުތެރޭގައި

ނުވަތަ

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

ކޯޓުން

ކޯޓަށް

ބޭރުގައިވިޔަސް

ކަމެއް

ރައްދުވާގޮތަށް

ކުރުމަކީ

ޙުރުމަތް

ކޯޓުގެ

ކެނޑުމެވެ.
 (1ކޯޓާ ބެހޭ ގޮތުން ނުބައި ތަޞައްވަރެއް ދިނުން ނުވަތަ ދޭން މަސައްކަތް
ކުރުން.
 (2ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅުން ނުވަތަ ހުރަސް
އަޅަން މަސައްކަތްކުރުން.
 (3ހިނގަމުންދާ

ޝަރީޢަތެއްގައި

މައްސަލައެއްގައި

ނުވަތަ

ފަނޑިޔާރަކު

އިންސާފުވެރިކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމަށް ހުރަސްއަޅޭ ފަދަ އެއްވެސް
ޢަމަލެއް ކުރުން.
 (4ކޯޓުން

ޙުކުމަކަށް،

ކުރާ

ނުވަތަ

ނެރޭ

ނުވަތަ

އަމުރަކަށް

މިނޫންގޮތަކަށްވެސް ކޯޓުން އަންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފްވާގޮތަށް ޤާނޫނާ
ޚިލާފަށް ޤަސްދުގައި ކަމެއް ކުރުން.
 (5ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވެ ޝަރީޢަތެއްގައި ދޭންޖެހޭ ހެކިބަހެއް ދިނުމަށް
ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތެއް
ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން.
 (6ޢަދުލު

އިންސާފު

ޤާއިމުކުރުމަށް

ދަތިކުރުން،

ނުވަތަ

ދަތިކުރަން

މަސައްކަތްކުރުން.
 (7ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި

ފަނޑިޔާރަކު

ކުރާ

އަމުރަކަށް

ނުކިޔަމަންތެރިވުން.
 (8ކޯޓަށް ނުވަތަ ފަނޑިޔާރަކަށް ނުވަތަ ކޯޓުގެ ހިންގުމާބެހޭ މުވައްޒަފަކަށް
އިހާނަތްތެރިވާފަދަ ބަހެއްބުނުން ނުވަތަ ޢަމަލެއްކުރުން.
 (9ކޯޓުތެރޭގައި ނޭދެވޭ ހަޑިހުތުރު ބަސް ބޭނުންކުރުމާއި ،އަދަބާޚިލާފު

ޢަމަލުކުރުމާއި ،ކޯޓުގެ ޙުރުމަތާ އެކަށީގެން ނުވާ ފަދަ ހެދުން އަޅައިގެން

ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން.
 (10ފަނޑިޔާރެއްގެ

ނުވަތަ

ކޯޓުގެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ގަޔަށް

އެމީހެއްގެ

ނުރުހުމުގައި އަތްލުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ދިނުން.
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

 (11ކޯޓަށް ޙާޟިރުވެ ހުރި އެއްވެސް މީހެއްގެ ގަޔަށް އެމީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި
އަތްލުން ނުވަތަ އެމީހެއްގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ދިނުން.
 (12ކޯޓުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން.
 (13ކޯޓުގެ ހުއްދައާ ނުލައި ،އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ރެކޯޑްކުރެވޭ ،ނުވަތަ
ފޮޓޯނެގޭ އެއްވެސް ވަޞީލަތެއް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހަށް ވެއްދުން.
)ށ (

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުގެ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ ނެރޭ އަމުރަކަށް ނުވަތަ
އެންގުމަކަށް ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން އަންގާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ
ޚިލާފަށް ގަސްތުގައި ޢަމަލުކުރުން ،ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް ކޯޓުން ކުރަން
އަންގާ

ކަމަކާއި

ޚިލާފުވާގޮތަށް

ނުވަތަ

ޢަމަލުކުރުން،

ހިނގަމުންދާ

ޝަރީޢަތެއްގައި އަނެއް ފަރާތަށް ގަސްތުގައި ގެއްލުމެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމެއް
ކުރުމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމެވެ.
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް

ކެނޑިކަމުގެ އަދަބު

.5

ކަނޑައެޅުން

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ:
)ހ( ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހުގައްޔާއި ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތިތެރޭ ހިންގާ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލުތަކުގައި ވަގުތުން؛ ނުވަތަ
)ށ( ކޯޓުން ބޭރުގައި ހިންގޭ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެަނޑުމުގެ ދަޢްވާ ދަވްލަތުގެ ފަރާތުން
ކުރުމުން؛ ނުވަތަ
)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑި ފަރާތް
ޢަމަލު ހިންގުމަށްފަހު ފިލައިފިނަމަ ،އެފަރާތެއް ހައްޔަރުކުރަން އަމުރުކުރުމުން
އެފަދަ ފަރާތެއް ޙާޟިރުކުރުމުންނެވެ.

ވަގުތުން އަދަބު
ކަނޑައެޅުން

.6

)ހ( ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ވަގުތުން
އަދަބު

ކަނޑައަޅާނީ

ހިނގަމުންދާ

ޝަރީޢަތެއްގައި

ޢަދުލު

އިންސާފު

ޤާއިމްކޮށްދިނުމުގައި ޝަރީޢަތަށް އެޅޭ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި ކޯޓުގެ
ޙުރުމަތް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިއްމުކަން
ބޮޑު ޙާލަތްތަކުގައެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތްތަކުގައި އަދަބު
ކަނޑައަޅާނީ

ކޯޓުގެ

ޙުރުމަތް

ކެނޑުމުގެ

މައްސަލަ

ޝަރީޢަތުން

ބެލުމަށްފަހުއެވެ.
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

ހިނގަމުންދާ

.7

ޝަރީޢަތަކާ

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތެއް ޢާއްމުކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދާ
ޚިލާފުނުވާގޮތަށެވެ.

ބެހޭގޮތުން

މަޢުލޫމާތު
ޢާންމުކުރުން

.8

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވެ އިންސާފުވެރިކަމާއި
ތެދުވެރިކަމުން އެއްކިބާވެ އަދި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމުކުރުމަކީ

މަޢުލޫމާތު
ޢާންމުކުރުން

މަނާ ކަމެކެވެ.

މަނާކުރުން

.9
މަޢުލޫމާތު
ޢާންމުކުރުން މަނާ

ޙާލަތްތައް

ހިގަމުންދާ

ޝަރީޢަތަކާ

ބެހޭގޮތުން

އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

ތެދުވެރިކަމާއި

މަޢްލޫމާތެއް ޢާންމުކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެމަޢްލޫމާތެއް ޢާންމުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
)ހ( ޢާންމުކުރާ

މަޢްލޫމާތަކީ

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

އެހެން

ނުވަތަ

ޤާނޫނަކުން

ގަވާއިދަކުން މަނާކުރާކަމަކަށްވުން.
)ށ( ކޯޓަށް

ލިބިފައިވާ

ދަށުން

ބާރުގެ

މަޞްލަޙަތު

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި،

ޝަރީޢަތަކާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމުކުރުން ކޯޓުން މަނާކޮށްފައިވުން.
)ނ( ކޯޓުގައި

ހިގަމުންދާ

ޝަރީޢަތަކީ

މަސްލަޙަތަށްޓަކައި

އާންމުކޮށް

ހުޅުވާލެވިފައިނުވާ ޝަރީޢަތަކަށްވުން.
)ރ( ޤައުމީ

ސަލާމަތާ

ގުޅުންހުރި

ސިއްރު

މަޢްލޫމާތަކާ

ބެހޭގޮތުން

ހިންގޭ

ޝަރީޢަތަކަށްވުން.
)ބ( ޝަރީޢަތުން ވަކި ސަބަބަކާހުރެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމެއް ޢާންމުކުރުން
މަނާކަން އަންގާފައިވުން.
ހުށަހެޅޭ ދިފާޢުތައް

) .10ހ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ދަޢުވާ ދަވްލަތުގެ ފަރާތުން އުފުލާ ޙާލަތްތަކުގައި
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ދިފާޢެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ދިފާޢުތައް
ބޭނުންކުރުމަކަށް މިގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
)ށ( ހެޔޮނިޔަތުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ
ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމަށްޓަކައިް ބުނާ ބުނުމަކީ ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ހެއްކާއި ޤަރީނާއަކީ
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

)ނ( މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތް ފިޔަވައި އެހެން
ޙާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢާއްމުކުރާ މަޢްލޫމާތަކުން އެއްވެސް
ޝައްކަކާ

ޢާއްމު

ނުލާ

މަޞްލަޙަތަށް

އެއްވެސް

ނުވަތަ

ފަރާތަކަށް

ގެއްލުންވާކަން ސާބިތުނުވާހާ ހިނދެއްގައި އެކަމަކީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ
ޢަމަލެއް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
ކޯޓުތެރޭގައި ކޯޓުގެ
ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ
ޢަމަލެއް ކުރުން

ޙުރުމަތް ކެނޑުންކަމަށް ބެލެވޭފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން

) .11ހ( ކޯޓުގެ

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ގޯތިތެރޭގައި
ހިންގައިފިނަމަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ވަގުތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު
ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި

ކޯޓުގެ

ނުވަތަ

ޢިމާރާތް

ނުވަތަ

ގޯތިތެރޭގައި

ހިންގުމަށްފަހު ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ ކޯޓަށް އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ
މަޢްލޫމާތު ލިބުނުއިރު އެޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ކޯޓުގައި ނެތިއްެޖެނަމަ އެފަރާތެއް
ހައްޔަރުކުރަން އަމުރުކޮށް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމުން ތިރީގައި މިވާ ފަދައިން
ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
 (1ހައްޔަރުކުރެވުނު މީހާއަށް އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން އަމުރުކުރެވުނު ސަބަބު
ކޯޓުން އަންގައިދިނުން.
 (2ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާއަށް އޭނާގެ ދިފާޢު
ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުން.
 (3ކޯޓުގެ

ޙުރުމަތް

އަޑުއެހުމުގައި

ކެނޑިކަމަށް

ހެއްކާއި

އަދި

ތުހުމަތުކުރެވޭ
ޤަރީނާ

މީހާގެ

އަޑުއެހުމަށްފަހު

މައްސަލަ
ވަގުތުން

ޙުކުމްކުރުން ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރުން އެހެން ދުވަހަކަށް
ފަސްކުރުން.

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކަނޑާލި ފަރާތެއް
ހައްޔަރުކޮށްގެން
ޙާޟިރުކުރުން

) .12ހ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފި ފަރާތެއް ބަންދުކޮށްގެން ޙާޟިރުކުރުމަށް ކޯޓުން
އަމުރުކުރާ ހާލަތުގައި އެފަދަ ފަރާތެއް ހުރީ މާލޭގައި ނަމަ ހައްޔަރުކުރާތާ 3
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތެއް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަންވާނެއެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ ރާއްޖެތެރޭގައި ހުރި
ފަރާތެއްކަމަށްވާނަމަ ހައްޔަރުކުރާތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތެއް ކޯޓަށް

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

ޙާޟިރުކުރަންވާނެއެވެ.
ކޯޓުން ސީދާ
ފިޔަވަޅު އެޅުން

.13

ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓެއްގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފިނަމަ އެކަމާ ގުޅިގެން
ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ސީދާ އެކޯޓަކުންނެވެ.
 (1ކޯޓުތެރޭގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރުން.
 (2ކޯޓުން ނެރޭއަމުރެއް ނުވަތަ ކުރާ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުނުކުރުން.

ކޯޓުގެ ތެރޭގައި
ކުރާ ކޯޓުގެ

) .14ހ( އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި
ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިހެއް ކުރިއަށްދިޔަނުދީ ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ

ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ
ޢަމަލު

މަޖިލިހަށް އުދަނގޫވާފަދަ ޢަމަލެއް ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ ޚިލާފަށް ޤަޞްދުގައި ނުވަތަ
އިންޒާރަށްފަހު

ކޯޓުގެ

ތެރޭގައި

ކޮށްފިނަމަ

ފަރާތަކަށް

އެފަދަ

އަދަބު

ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެދަށުންނެވެ.
)ށ( ކޯޓުގެ

ޙުރުމަތް

ކެނޑޭފަދަ

ކޯޓުގެ

ޢަމަލެއްކުރީ

މުވައްޒަފެއްގެ

ގަޔަށް

އަތްލައިގެން ކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލް
ޢުޤޫބާތުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެދަށުންނެވެ.
)ނ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ ފަނޑިޔާރެއްގެ ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންގެ
ގަޔަށް އަތްލައިގެން ކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ
ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެދަށުންނެވެ.
)ރ( މި ޤަވާޢިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ހ() ،ށ( އަދި )ނ( ގައިވާފަދަ ޢަމަލެއް
ކުރީ

ކަނޑިއެއް

ބަޑިއެއް

ނުވަތަ

އެއެއްޗަކުން

މީހަކު

މަރާލެވިދާނެފަދަ

އެއްޗެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ އަދަބު ޤާނޫނުލް
ޢުޤޫބާތުގެ  85ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގައިވާ ފަދައިން ބޮޑުވާނެއެވެ.
ކޯޓުގެ

.15

މުވައްޒަފެއްގެ

ކޯޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ މަޤާމެއްގައި
ހުރެ އެއްބާރުލުން ނުދީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފި ފަރާތަކަށް އަދަބު

ވާޖިބު
އަދާކުރުމުގައި

ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  87ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެދަށުންނެވެ.

އެއްބާރުލުން

ނުދިނުން
ހެކިބަހެއް ދިނުމަށް
އިންކާރުކުރުން

.16

ޝަރީޢަތަށް ޙާޟިރުވެ ޝަރީޢަތެއްގައި ދޭންޖެހޭ ހެކިބަހެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ
ހެއްކެއްގެ

ހައިސިއްޔަތުން

ޝަރީޢަތަށް

ބޭނުންވާ

މަޢުލޫމާތެއް

ދިނުމަށް

އިންކާރުކޮށް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފި ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެދަށުންނެވެ.
ކޯޓުގެ ޙުކުމަކަށް
ނުވަތަ އަމުރަކަށް

.17

ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކަނޑައިފިނަމަ އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރި ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލް

ނުކިޔަމަންތެރިވުން

ޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެދަށުންނެވެ.
މީހެއްގެ
ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ

.18

މުދަލަކަށް

ގެއްލުމެއް ލިބުން

ކޯޓުންކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކެެނޑުމުގެ

ސަބަބުން

ގެއްލުމެއް

ނުވަތަ

އެއްވެސް
އުނިކަމެއް

މީހެއްގެ

ހަށިގަޑަށް

ލިބިއްޖެނަމަ

އެފަދަ

ނުވަތަ

މުދަލަކަށް

ފަރާތަކަށް

އަދަބު

ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ  88ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެދަށުންނެވެ.
މީހެއްގެ ފުރާނައަށް
ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ

.19

ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކަނޑާލާ ހާލަތުގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެގޮތަކަށް

ގޮތަކަށް

ޢަމަލުކުރުން

އެފަދަ ޢަމަލެއްކުރި ފަރާތަކަށް އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތުގެ 88
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެދަށުންނެވެ.

ޝަރީޢަތް

) .20ހ( މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ )ށ() ،ނ( އަދި )ރ( އާއި  18ވަނަ

ހިންގުމަށްފަހު

މާއްދާއާއި  19ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އަދަބު ކަނޑައެޅޭނީ

އަދަބު ކަނޑައެޅޭ
ޙާލަތްތައް

އެމައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްފަހުގައެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޙާލަތުގައްޔާއި އަދި އެނޫނަސް ކޯޓަށް ވަގުތުން
ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ،ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑައިފި
މީހަކު

ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގެ

އެއަޑުއެހުން

ނިމެންދެން

ބަންދުކޮށްފައި

ބަހައްޓަން އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
ކޯޓުގެ އަމުރަށް

ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ

.21

ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް
ކިޔަމަންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ގޭގައި ބަންދުކޮށްފި ނުވަތަ އަރުވާލައިފި ނުވަތަ

އަދަބު
ތަންފީޒުކުރުން

ޖަލަށް ލައިފި ޙާލަތެއްގައި ،އެޙުކުމަކަށް ނުވަތަ އަމުރަކަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުން

ހުއްޓާލުން

އެމީހާގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓާލައި ވަގުތުން
ދޫކޮށްލުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކެނޑި ފަރާތުން
މަޢާފަށް އެދުން.

.22

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ފަރާތުން އެކުށަށް ހިތާމަކުރާކަން
ލިޔުމަކުން ކޯޓަށް އެންގުމާއެކު ތެދު ނިޔަތުގައި މަޢާފަށް އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
ތިރީގައި

ބަޔާންވެފައިވާ

ފަދައިން

ޢަމަލުކުރުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ލިބިގެންވެއެވެ.
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

ކޯޓަށް

 -1އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު އަދަބު ތަންފީޒުނުކުރުމަށް އެންގުން؛
ނުވަތަ
 -2އަދަބެއް ކަނޑަނާޅައި ،އެފަރާތެއް ދޫކޮށްލުން ،ނުވަތަ
 -3އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުނު އަދަބުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުން.
ޤާނޫނީ
ޝަޚްސަކުން ނުވަތަ

) .23ހ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރީ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއް ނުވަތަ
މުއައްސަސާއެއްނަމަ އެ ވަގުތަކު އެ ތަނެއް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުރި އެންމެ

މުއައްސަސާއަކުން
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް

އިސް

ކެނޑުން:

ފަރާތެއް

ނުވަތަ އެކަމަކާ

ޙަވާލުވެހުރި

ފަރާތެއް

އެކަމާ

ޒިންމާ

ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި އެފަރާްތަކަށް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް
ކެނޑިކަމުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން
ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގިކަމުގެ މަޢްލޫމާތު އެފަރާތަށް
ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަދި އަނެއްފަރާތުން އެ ކަމުގެ މަޢްލޫމާތު ދިންކަން
ސާބިތުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އިސްފަރާތުން އެފަދަ ޢަމަލެއް ހުއްޓުވުމަށް
ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިކަމަށް ބުނެ އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފި ނަމަ
އެފަރާތެއް

ފަރާތްތަކެއް

ނުވަތަ

ކޯޓުގެ

ޙުރުމަށް

ކުށުން

ކެނޑުމުގެ

ބަރީއަވާނެއެވެ.
މާއްދާގެ

)ނ( މި

)ހ(

ގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ފަދަ

ތިރީގައި

ޢަމަލެއް

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަކަށް ކޮށްފިނަމަ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަދަބު
ކަނޑައެޅޭނީ އެ ޢަމަލެއްކުރި މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ.
 -1ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއް ނުވަތަ
މުއައްސަސާއެއްގެ ވަކި މުވައްޒަފެއްކަމަށްވުން.
 -2ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ 1
ގައިވާފަދަ ފަރާތެއްގެ ރުހުމާއެކުކަމަށްވުން.

 -3ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލެއްކުރީ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ  1ގައިވާ
ފަދަ ފަރާތެއް މަސައްކަތުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރުމުން ނުވަތަ އެފަރާތެއްގެ
އިހުމާލުންކަމަށްވުން.
ޝަރީޢަތުން

.24

ކޯޓުގެ

ޙުރުމަތް

ކެނޑުމުގެ

އަދަބު

ދިނުމުގައި

އަންނަނިވި

ކަންކަމަށް

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ

ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ.

ކަންތައްތައް

)ހ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަން އަންގައި
އެފަދަ ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށް އިންޒާރު ދެވިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
)ށ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ކުށަށް އަދަބު ކަޑައެޅުމުގައި އެމީހަކު ކުރި
ޢަމަލަކީ އެޢަމަލެއްގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ
އިންސާފު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން.
)ނ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭފަދަ ޢަމަލުކުރި ފަރާތުން އެކަމަށް މަޢާފަށްއެދިފައިވާކަން
ނުވަތަ ނޫންކަން.
.25

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅަންޖެހުނު ސަބަބު ދަޢުވާ ލިބޭ
ފަރާތަށް އެންގިފައިނުވާ ނަމަ އެ އަދަބެއް ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ފަޑިޔާރަކު ކޯޓުގެ

) .26ހ( މައްސަލައެއް

ނުވަތަ

ޝަރީޢަތެއް

ހިންގުމުގައި،

ކޯޓެއްގެ

ފަނޑިޔާރަކު

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކޯޓު ނުވަތަ އެހެން ކޯޓެއްގެ ޙުރުމަތް ކެނޑޭ ފަދަ ކަމެއް

ޙުރުމަތް ކެނޑުން

ކޮށްފިނަމަަ ،އެފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ކުށުގެ
ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ބާރު ދަވްލަތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
)ށ( ޝަރީޢަތް ހިންގުމާއި ޝަރީޢަތާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ
ސަބަބުން،

މިމާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދަ

ގޮތަކަށް

ފަނޑިޔާރެއްގެ

މައްޗަކަށް ދަޢުވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެވެ.
އިސްތިއުނާފް
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ދަޢުވާކުރުމުގެ

) .28ހ( ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑިކަމުގެ ދަޢުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ އެ ދަޢުވާއެއް

ކުރުން

ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަދަބު ކޯޓުން ވަގުތުން ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައްޔާއި
ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތް ހައްޔަރުކޮށް ޙާޟިރުކުރުމަށްފަހު
އަދަބު ކަނޑައެޅޭ ޙާލަތުގައި އެޙުކުމް އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މުއްދަތު

ހުށަހެޅޭނީ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތްކެނޑުމުގެ ޢަމަލު ހިނގިތާ  3މަސް ހަމަވުމުގެ
ކުރިންނެވެ.
)ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ
ފަރާތެއްނަމަ ނުވަތަ ވީތަނެއް ނޭނގޭ ފަރާތެއްނަމަ އެފަދަ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް
ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭނީ އެފަރާތަކުން އެޢަމަލު ހިންގިތާ  1އަހަރު ހަމަވުމުގެ
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ،އޯރކިޑް މަގު ،20212 ،ފެކުސް ،3325447 :ފޯން ،3322303 :އީ-މެއިލްadmin@justice.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.justice.gov.mv :

ކުރިންނެވެ.
ތަރުޖަމާކުރުމާއި
މާނަކުރުން
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މިގަވާއިދުގައި

ޢިބާރާތް

ހިމެނިފައިވާގޮތުން

އެހެންގޮތަކަށް

ކަޑައެޅިގެން

ދޭހަނުވާނަމަ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްކަމަށް ބަލާނީ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް
ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމްކުރުމާއި ހަމައަށެވެ.

އިޙްތިރާމް ޤަބޫލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 22މުޙައްރަމް 1429
 31ޖެނުއަރީ 2008
ޚާދިމުކުމް

މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދުނާން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖަސްޓިސް
މާލޭކޯޓުތައް
ރަށުކޯޓުތައް
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