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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.      
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  ބައި  އެއްވަނަ 

 އިބްތިދާއީ ކަންކަން 

   ގެ (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މިއީ )ހ(  .1 ފު ރުތަޢާ
ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 425

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ދައިހަ

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ދިވެހިާރއްޖޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ " ،ނީމި ގަވާއިދަށް ކިޔާ )ށ(  
 އެވެ. ގަވާއިދު"

 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ސަދަކީގުމި ގަވާއިދުގެ މަ  .2 ގަާވިއދުގެ ަމުގސަދު 
 ކުރުމުގައި  ގުމުގެ ކަންަކން އިންތިޒާމުކޮށް، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުތަންފީޛުކޮށް ހިން

 ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކުގެ ތަފުސީުލތަކާއި އިރުޝާދުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.

ޤާނޫނަށް އިސްކަން 

 ދިނުން 
މަދަނީ ) 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކަމަކާއި ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން  .3

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ފުށުއަރާނަމަ، އެކަމެއް ( އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު
މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަްށ  ،ކުރަންޖެޭހނީ މާނަކޮށް ތަންީފޛު
 އިސްކަންދީގެންނެވެ.

    މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް އެ ލަފުޒެއް ނުވަތަ   .4  ރަދީފު
އެ އިބާރާތެއް ޭބނުންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ލަފުޒަކަށް ނުަވތަ އެ އިބާރާތަަކްށ 

 ދީފައިވަނީ ތިރީގައިވާ މާނައެވެ. 

 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު   ،ވަނީއެ އިމި ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފަ" )ހ(  
    ގެ ދަށުން ހަދައިފައިވާ މި ގަވާއިދަށާއި، ( މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

 އިޞްލާޙުަތކަށެވެ. ންނަމި ގަވާއިދަށް ގެ

   "ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް" ކަމަށް ުބނެަފއި އެވަނީ،  )ށ(  
އެންމެ އިސްވެރިން ފެށިގެން މަތީގެ އިދާރީ އެ ތަނެއްގެ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ 

މަޤާމުތައް ފުރާ މީހުންނާއި، އެ ތަނެއްގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި 
ތަންފީޛުކުރާ ގުނަަވނުގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި މެްނބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ 

 މީހުންނަށެވެ.

   " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރާ ލިޔުން"ޤާ )ނ(  
ކޯޓުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ ޚަޞްމެއްގެ  ސުޕްރީމް
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ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއާއި 

 ޤަރާރާއި، އެ ނޫންވެސް ލިޔުމަށެވެ.

ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ  ބުނެފަިއ އެވަނީ، ސުޕްރީމްކަމަށް  "ރަޖިސްޓްރާ" )ރ(  
މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ރަޖިސްޓްރާ ެނތް ހާލަތެއްގައި 

 ފައިވާ ފަރާތްތައް ވެސްކޮށްހަވާލުއަދާކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

  ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ."ކޯޓު" ކަމަށް )ބ(  

ބައި  ދެވަނަ   

 ޚަޞްމުން އަދި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރުން 

ދަޢުވާުކރުުމގެ 
 ހައިިސއްޔަތު 

)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާޫނނު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު   .5
ޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަްނ ގޮތުގެ މަތީން، ފުރަތަމަ މަުރޙަލާގައި ދިވެހިރާއް

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި، ކޮންމެ ޠަބީޢީ ޝަޚްޞަކަށް، އަދި ޤާނޫނީ
ޝަޚްޞަކަށް އެ ފަރާތެއް އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން އައްޔަނުކޮށް ކަނޑައަޅާ 

އި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދަޢުވާ އުފުލަ ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު މެދުވެރިކޮށް
އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  ،ނަމަވެސް ދަޢުވާ ދިފާޢުކޮށް ހެދިދާނެއެވެ.

 ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅޭީނ، އެ މަްއސަލައެއްގައި އެ ފަރާތުގެ މަްޞލަޙަތު އޮތް އަދި ދަޢުވާ 
 ބިނާކުރާ ސަބަބެއް އޮތް ނަމައެވެ.  

ދުސްޫތރީ މަްއސަލަ 
ހުށަހެުޅމުގެ 

 ހައިިސއްޔަތު 

ދުސްތޫރީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ކޮންމެ ފަރާތަކަްށ     .6
 ލިބިގެންވެއެވެ.

ގިނަ ަޚޞްމުން 

 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުން 
އެއް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާތަކެއް ހިމެނޭ   .7

ވެގެން، އެއް މައްސަލައެއްގެ މައްސަލަތަކުގައި އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެކު
ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި، އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ 
ފަރާތުގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ގޮތަށް ވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އަދި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ )ހ(  .8 ދައުލަތް ތަްމސީލުކުރުން 
ދަޢުވާ ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅޭ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 
ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާނީ، ަބންޑާރަނައިބު ނުވަތަ އޭނާ އައްޔަނުުކރާ ޤާނޫނީ 
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ނޫނީ ވަކީލެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަީކލުންނެވެ. މައްސަލައެއްގައި އެއް ޤާ
ވަކީލަކަށްވުރެ ގިނަ ޤާނޫނީ ަވކީލުން އައްޔަނުކުރާނަމަ، އެ ފަރާތްތަކުގެ 
ތެރެއިން އިސް ވަކީލަކީ ކޮން ވަކީލެއްކަން ވަކީލުން އައްޔަނުކުރާ ލިޔުމުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ބަންޑާރަނައިބުގެ ފަރާތުން ޤާޫނނީ ވަކީލުން  )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  22ކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގެ އައްޔަނު

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުންނެވެ.

ބަންޑާރަނައިބުގެ މަޤާުމ ހުސްވެަފއިވާ ވަގުތުތަކުގައި ަބންޑާރަނައިުބގެ އޮފީސް  )ނ(  
 ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަްށ  ހިންގަން ހަވާލުވެފައިވާ ވެިރއަކު އައްޔަނުކުރާ
 ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރެވޭނެއެވެ.

  ޕާޓްނަޝިޕް
 ތަމްސީލުކުުރން 

ޕާޓްނަޝިޕެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ، އެ ޕާްޓަނޝިޕަކުން އައްޔަނުކުރާ   .9
 ޕާޓްނަރަކު ނުވަތަ އެ ޕާޓްނަޝިޕަކުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ކުންފުންޏެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ، އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން   .10 ތަމްސީލުުކރުން  ކުންފުނި
     އައްޔަނުކުރާ އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ 

 އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ަޖމާޢަތް،  ޔާ،އްޖަމްޢި 

 ތަމްސީލުކުުރން  ލަބްކު
 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއް ނުަވތަ ކުލަބެއް ސުޕްރީމް   .11

ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ، އެ ތަނެއްގެ ހިންގާ ކޮިމޓީން އަްއޔަނުކުރާ އެ ތަނެއްގެ 
ހިންގާ ކޮމިޓީން ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއްގެ 

 އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

  ސިޔާސީ ޕާޓީ
 ތަމްސީލުކުުރން 

     ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ،   .12
ޕާޓީއެއް ތަމްސީލުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ސިޔާސީ އެ 

 ވަކީލެކެވެ.    އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީއެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން

  ކޮމިޝަން

 ތަމްސީލުކުުރން 
ޤާނޫނަކުން ވަކި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދައިފައިވާ ކޮމިޝަނެއް    .13

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ، އެ ކޮމިޝަުނން އައްޔަނުކުރާ އެ ކޮމިޝަނެްއ 
 އެ ކޮމިަޝނުްނ އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ުހރި މީހެއް ނުވަތަ

 ވަކީލެކެވެ.

  ޤާނޫނީ ަޝޚްޞު
 ތަމްސީލުކުުރން 

ޤާނޫނަކުން ވަކި ާޤނޫނީ ޝަްޚޞެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދައިފައިާވ އޮތޯރިޓީއެއް ނުވަތަ   .14
އިދާރާއެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ހިންގަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަކުން ނުވަތަ 

       ަގއި ވާނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ، ގަވަރނިންގ ބޯޑަކުން ކަމު
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     އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނުވަތަ ގަވަރނިންގ ބޯޑުން އައްޔަނުކުރާ 
ނުވަތަ ެއ ބޯޑުން އައްޔަނުކުރާ  އްެގ އިސް މަާޤމެއްގައި ހުރި މީހެއެ ތަނެއް ހިންގުމު

ވާ އޮތޯރިޓީއެއް ނުަވތަ އިދާރާއެއް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މިގޮތަށް ުއފައްދައިފައި
މުއައްސަސާއެއްގެ ހިންގުމުގެ ބާރު ދީފައިވަނީ، އެފަދަ ަތނަަކށް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ 
އެންމެ އިސް ފަރާތަކަށް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ފަރާތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 

ން ހިންގުމުގެ ތަމްސީލުކުރާނީ، އެ ފަރާތުން ނުވަތަ އެ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ އެ ތަ
 އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

 އުފަްއދާޤާނޫނަކުން 

  ތައްމުމަޤާ 
 ތަމްސީލުކުުރން 

ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަުތމުގެ ބާރު ލިބިދޭގޮތަށް ޤާޫނނުއަސާސީން ނުވަތަ   .15
   ޤާމު ފުރާނޭ މީހަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ، ޤާނޫނަކުން މަޤާމެއް އުފައްދައި އެ މަ

އެ މީހަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ، އޭނާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭާނ 
     އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. މިފަދަ މަޤާމެއް ހުސްވެފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި 

 އެ އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ އެ އޮފީސް ހިންގަން ހަވާލުވެފައިވާ ވެރިއަކު އައްޔަނުކުރާ 
 ވަކީލުންނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރެވޭނެއެވެ.

  ލޯކަލް ކައުންސިލް

 ތަމްސީލުކުުރން 
ލޯކަލް ކައުންސިލުތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނީ، އެ ކައުންސިލަކުން   .16

   ނުވަތަ އައްޔަނުކުރާ އެ ކައުންސިލެއްގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއް 
 އެ ކައުންސިލުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ސޯލް 

  ޕްރޮޕްަރއިޓަރޝިޕް
 ތަމްސީލުކުުރން 

ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްއެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާކުރާނީ، އަދި އެފަދަ   .17
ފަރާތަކުން ދަޢުވާކުރާނަމަ ދަޢުވާކުރަންވާނީ، އެ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރޝިޕްގެ 

 ރާތުގެ ނަމުގައެވެ.ވެރިފަ

ނުަވތަ ކުޑަކުއްެޖއް 
ރައްަކއުތެރިކަން 

  ލިބިގެްނވާ ފަރާތްަތއް
 ތަމްސީލުކުުރން 

ނުވާަނމަ، މަދަނީ  އެހެން ގޮތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައި )ހ(  .18
މައްސަލަތަކުގައި ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެްނވާ ފަރާތެއް 

ތަމްސީލުކުރާނީ އެ ފަރާތުގެ ޝަރުޢީ ަބލަދުެވރިޔާ ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 
ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާ އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. ނަމަވެސް، 
ކުޑަކުއްޖާގެ ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތުެގ ޤާނޫނީ 
ބަލަދުވެރިޔަކު އައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ ފަރާތެއް 

އެ ފަރާތުެގ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ނުަވތަ ޤާނޫީނ  ،ލުކުރާނީތަމްސީ
 ބަލަދުވެރިޔާ އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.  

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ  )ށ(  
 މައްސަލަތަކުގައި އެ ފަދަ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެ ފަދަ ފަރާތަކުން އައްޔަނުކުރާ 
ން ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަ
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ނުކުރެވޭނެއެވެ. މި ހާލަތުގަިއ ކުޑަކުއްޖާ  އްލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލެ
ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިެގްނވާ ފަރާތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރާނޭ 

 ޑައަޅަންވާނެއެވެ.އެހެން ފަރާތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނ

ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރާ  )ނ(  
ފަރާތުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އޮންނަންވާނީ، އެ ކުޑަުކއްޖާ ނުވަތަ 

 ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާުތގެ މަޞްލަޙަތު ރައްކައުތެރިކުރުމަށެވެ.

ހ( ގައި ނުވަތަ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް މި މާއްދާގެ ) )ރ(  
ތަމްސީލުކުރާ މީހަކު، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ރަްއކައުތެރިކަން 
ލިބިގެންވާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާލިބޭ މައްސަލައެއްގައި އިއުތިރާފުވެ، 

 ކޯޓުގެ ނުވަތަ ޞުލްޙައިގެ ޙައްލަކަށް ެއއްބަސްވެ ގަބޫލުކުރަންވާނީ ސުްޕރީމް
 ހުއްދައާ އެކުގައެވެ.

ތު މަޞްަލޙައެކުަގއި 
ހިމެނޭ ަޚޞްމަކު އެެހން 

ެމއް ޚަޞް
 ތަމްސީލުކުުރން 

        އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު އެކުގައި ހިމެނޭނަމަ، އޭނާ   .19
 އެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް އޭނާއާއެކު އެ މައްސަލައިގައި 

އެއް މަޞްލަޙަތެއް ހިމެނޭ އެހެން މީހަކު އައްޔަނު ކުރެވިދާނެއެވެ. މި މާއްދާގެ ދަށުން 
އެއް ޚަޞްމަކު އެ މައްސަލައިގެ އެހެން ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނަމަ، މި ގަވާއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުަތއް ފުރިހަމަވާ ގޮތަްށ  22
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  ފައި، އެ ލިޔުންޔުމެއް ފުރިހަމަކޮށްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލި

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތު ިހމެނޭ މަޞްލަޙަ
ހުރިހާ ފަރާެތއް 

ޚަޞްުމންގެ ގޮތުަގއި 
 ހިމެނުން 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާ ނުވަތަ މައްސަލައިަގއި ހިމެނޭ  )ހ(  .20
ޓަކައި އެ ޤަޟިއްޔާގެ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަޔަށް އަދި މުޅިން ނިންމުމަށް 

ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ކޮންމެެހން ބައިވެރިވާންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ 
 އެންމެހައި ފަރާތްތައް އެ ޤަޟިްއޔާގެ ޚަޞްމުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ މަގުސަދަށް ޓަކައި، ދަޢުވާކުރާ ފަރާުތން ކުރާ ދަޢުވާގައި  )ށ(  
ކީ އެ ފަރާތާއެކު ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ އިތުރަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ހިމެނޭ ޙައްޤަ

  ނުވަތަ ފަރާތްތަކަަކށް ލިެބންާވ ޙައްޤެއް ނުވަތަ ޙައްޤުތަކެއް ހިމެނޭ 
އެ ަޤޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮުތގައި އެފަދަ  ،ދަޢުވާއެއް ނަމަ

ޞްމުންގެ ގޮތުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިމަނަންާވނެއެވެ. ޤަޟިއްޔާގެ ޚަ
   ހިމަނަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ މީހަކު ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި 

އެ މީހަކު އެ ޤަޟިއްޔާގެ  ،އެ ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރާނަމަ
 ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ިހމެނިދާނެއެވެ.
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އި ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދަޢުވާގަ )ނ(  
ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމައަށް އަދި މުޅިން ނިންމުމަށް ޓަކައި ޤަޟިއްޔާގެ 
ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަަނންޖެހޭ ފަރާތެއްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 
ގަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ޤަޟިއްޔާގައި ހިމެނުމަށް 

 ރީމް  ކޯޓުން އަންގަންވާނެއެވެ.ދަޢުވާކުރާ ފަރާތަށް ސުޕް

މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފައިވާ މީހަކު އެ ޤަޟިއްޔާގެ  )ރ(  
ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭުނންކަމެއް ނޫންކަމަްށ 

އެފަދަ ފަރާތެއް އެ ޤަޟިއްޔާއިން  ،ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ
މިގޮތުްނ ޚަޞްމަކު  .ރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެްނވެއެވެއުނިކުރުމުގެ ބާ

އުނިކުރުމަށް ނިންމައިފިނަަމ، ެއގޮތަށް ނިންިމ ސަބަބު، ޝަރީަޢތް ނިމުނު 
 ގޮތުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މަްއސަލަެއއްގެ ެތރެއަށް 
ތަދަްއޚުލުުވމަށް ެއދި 

 ހުށަހެޅުން 

ގުޅިގެން މަޞްލަޙަތު އޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ  )ހ(  .21
 ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ

އެ ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައިގައި ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހުއްދަދިނުމުެގ އިޚްތިޔާރު، 
 މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

އި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ަމއްސަލައަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުަށހަޅާނީ، އެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި  )ނ(  
ގައިކަން ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތެއްގެ ހުށަހަޅަނީ ދަޢުވާކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތު

 ގޮތުގައިކަން ތަދައްޚުލުވުމަށް އެިދ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި   )ރ(  
އެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުން، ެއ މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުކުރެވޭނީ، އެކަމަށް ކަނޑަ

 ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލުން 

 ުކރުން އައްޔަނު
މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ، ޚަޞްމުން  )ހ(  .22

ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން އައްޔަނުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން 
ފަންނުގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ 2019/5ކަމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިްނ އަންނަނިވި 
 ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.
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 ؛ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް (1)   

 ؛ލޯ ފަރމް (2)   

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ އިންހައުސް ލީގަލް  (3)   
 ކައުންސެލް؛ 

ނުމަށް ހިޭލސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް ދި (4)   
 ޖަމްޢިއްޔާއަކުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން.

ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާއެއްގެ އިންހައުސް ލީގަލް  )ށ(  
ކައުންސެލްއަށް އެ ހައިސިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވޭނީ ހަމައެކަނި 

 ކުންފުނީގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުންނެވެ.އަދާކުރާ  އޭނާ ވަޒީފާ

ޚަޞްމެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ލޯ ފަރމްއެއް ނުވަތަ ލީގަލް  )ނ(  
ޕްރެކްޓިސްއެއް އައްޔަނު ކޮށްފައިވާނަމަ، ޤާޫނނީ ވަކީުލން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 
ހާޒިރުވާނީ އެ ލޯ ފަރމްގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްގެ 

 ންނެވެ.ފަރާތު

މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމެއްގެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީަލކު ސުޕްރީމް   )ރ(  
ކޯޓަށް ހާޒިރުވާއިރު މުވައްކިލު ނުވަތަ މުވައްކިލުގެ ާޤނޫީނ ވަކީލު)ން( 

 ފިޔަވައި އެހެން މީހަކު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުން ލާޒިމެއް ނޫނެެވ.

ްލ ޕްރެކްޓިސެއް އައްޔަނުކުރާނަމަ، ސުޕްރީމް ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން ލީގަ )ބ(  
   ކޯޓަށް ހާޒިރުވާނީ، އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި އެ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް 

   ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ. 

ޚަޞްމެއް ތަމްސީލުކުރަން އައްޔަނުކުރަނީ ލޯ ފަރމެއްނަމަ، އެ ޯލ ފަރމަކުން  )ޅ(  
 .އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ

ލޯ ފަރމްތަކުންނާއި ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް   )ކ(  
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޚަޞްމުން ތަމްސީލުކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ޮގތްތަކުންކުރެ 

 ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތަކަށް ބާރުލިބިގެންނެވެ. 

ޕަަވރ  މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ (1)   
  ؛އޮފް އެޓަރނީ ލިބިފައި އޮތުން 
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މި މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ  (2)   
     ލިޔުމަކުން ލޯ ފަރމް ނުަވތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ނުަވތަ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނުކޮށްފައި އޮތުން.

ބަރުގައި ( ަވނަ ނަނ2ްނަްނބަރާއި ) ( ވަނ1ަމި މާއްދާގެ )ކ( ގެ ) )އ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ ނުވަތަ އައްޔަނުކުރުމުގެ ލިޔުމުގައި 

 އަންނަނިވި ބައިތައް ފުރިހަމަާވްނވާނެއެވެ.

 ؛އައްޔަނުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން (1)   

 ؛އައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަން (2)   

   ؛ )ނަޫމނާއައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތަފުސީލު (3)   
 ގައި ހިމަނައިފައި ވާނެއެވެ.( 1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

      އައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތަކާިއ،  (4)   
އެ ފަރާތުން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަންކަމާއި ސުޕްރީމް 

މެކޭ ކޯޓުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އޭނާ އަމިއްލައަށް އެކަންކަން ކުރު
 އެއްފަދައިން، އޭނާ އެ ކަންކަން ގަބޫލުކޮށް ތަޞްީދޤުކުރާކަން؛ 

 ؛އައްޔަނުކުރި ތާރީޚު (5)   

އައްޔަނުކުރި ފަރާތުގެ ސޮޔާއި، އިނގިލީގެ ނިޝާން/ރަްސމީ  (6)   
 ތައްގަނޑު؛

ހެކިންގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަްނ  (7)   
ބަރާއި، އުމުރާއި، އިނގިލީގެ ނިާޝން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ނަން

ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި އޮތުން، ނުވަތަ ނޯޓަރީ ޕަބްލިކުގެ ފަރާުތން 
 ނޯޓަރައިސް ކޮށްފައި އޮތުން. 

އައްޔަނުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުެގ ތަފުސީލާއި، ސޮޔާއި، ރަސްމީ  (8)   
 ތައްގަނޑު.

ށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މި މާއްދާގެ ދަށުން އައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަ )ވ(  
ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރެވޭނީ، އެ ފަރާތަކީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި 

 ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ ފަރާތަކަށް ވާނަމައެވެ.
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ކުންފުނި، ޖަމްިޢއްޔާ، 

ން ޞުޤާނޫނީ ަޝޚް
 ތަމްސީލުކުުރން 

ކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެ ފަރާތެއް ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަ )ހ(  .23
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  އަމިއްލައަށް ޝަޚްޞެއް އައްޔަނުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ 

ހާޒިރުވުމަށް އެ ޝަޚްޞުގެ ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހަކު 
ަޝޚްޞެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް  އައްޔަނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެ

އައްޔަނުކުރާނީ، އެ ޤާނޫީނ  ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރާނަަމ، އެ ފަރާތެއް
ޝަޚްޞަކުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރަކުންނެވެ. އަދި ހުއްދަކުރާ ޤަރާރުގައި 

 އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ުހންނަންާވނެއެވެ.

 ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުގެ ފުރިހަމަ ނަްނ؛ (1)   

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެޑްރެހާއި، ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު؛ (2)   

 އްނަމަ، ޑިރެކްޓަރުންެގ ޖުމުލަ އަދަދު؛ ކުންފުންޏެ (3)   

 ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ، ޕާޓްނަރުންެގ ޖުމުލަ އަދަދު؛ (4)   

 މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްނަމަ، މެންބަރުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ (5)   

ކުލަބެއް ނަމަ، ނުވަތަ ޖަްމޢިއްޔާއެއްނަމަ، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ  (6)   
 މެންބަރުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛

 ކޯރަމް ހަމަވާ އަދަދު؛ (7)   

 ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަުދ؛ (8)   

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚާއި، ތަނާއި، ވަގުތު )އޮންަލއިން  (9)   
ޯކލް އިނީޝިއޭޓްކުރި ފަރާާތއި  ،ނަމަ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި

 އިންތިޒާމުކުރި ތަން(. 

 ކަނޑައެޅި ނިމިފައިވާ ގޮތް؛ (10)   

މި ޤަރާރުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތަށް ދީފައިވާ  (11)   
ބާރުތަކުގެ ތަފުސީލާއި، އެ ފަރާތުން  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ 
ހުށަހެޅުންތަކާއި، އެ ފަރާތުން ަމއްސަލައާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަންކަމާއި 
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އޭނާ އަމިއްލައަށް އެ ކަންަކން 

ރުމެކޭ އެއްފަދައިން، އޭނާ އެ ކަންކަން ގަބޫލުކޮށް ކު
ަގއި  1)ނަމޫާނ، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ތަޞްދީޤުކުރާކަން؛



 ަސރުކާުރގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި          R/2022-100ނަންަބރު:  ގަވާއިދު              142 އަދަދު:             51 ވޮލިުއމް: 

15 
 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.(

 ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ނަމާއި ސޮއި؛ (12)   

 ސިއްކަ؛ (13)   

 ފާސްކުރި ތާރީޚު؛ (14)   

ހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އައްޔަނުކުރާ މީހާގެ ނަމާއި، ދިވެ (15)   
 ކާޑުގެ ނަންބަރާއި، މަޤާމު.

ފަރުދަކު ނުވަތަ ޤާޫނނީ ަޝޚްޞަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް  )ށ(  
އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ުސޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އެެހން ފަރާތެއް 

ޞެއް ހަމައެއް ނުޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި ފަރުދަކު ނުވަތަ ޤާޫނނީ ޝަޚް
ތަމްސީލުކުރުމަށް އައްޔަނުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ 
މީހަކަށް އެ ބާރު އެހެން ީމހަކާ ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، 

ރމްއެއް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްއެއް މަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ލޯ ފަޚަޞް
ޔާއެއް އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހިލޭސާބަހަށް ޤާނޫނީ ޚިދުމަތްދޭ ޖަމްޢިއް

ހާލަތުގައި، ެއ ފަރމްއެއްގެ ުނވަތަ ޕްރެކްޓިސްއެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާގެ 
 ފަރާތުން ހާޒިރުވާނޭ ވަކީލަކު އެ ތަނުން ކަނޑައެޅުމަކަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ.

ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީއަކުން ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ޤަރާރަކުން ސުޕްރީމް  ކޯޓަށް  )ނ(  
މަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު އެ ތަނުގެ މަޤާމެއްގައި ހާޒިރުވު

ހުންނަ މީހަކަށް، އެ ަތނެއް އުފެއްދި ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ެއ ތަނެއްގެ 
ާބރުގެ ދަށުން  ދުސްތޫރުގައި ނުވަތަ ިހންގާ ގަާވއިދުގައި ލިބިދީފައިވާނަަމ، އެ

 އް ނާޅައެވެ.ޤާނޫނީ ވަކީލުން އައްޔަނުކުރުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެ

 ެވވޭ ފަރާތް އައްޔަނު 

ލިޔުމަކުން  ވަކި
 އެްއބަްސވުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލު އައްޔަނުކުރާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސުޕްރީމް   .24
ކޯޓުގައި ޚަޞްމު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު ގަބޫލުކުާރކަމަށް އެ ލިޔުމުގައި 

ގެ ބަދަލުގައި، ޚަޞްމު ަތމްސީލުކުރަން ޤާނޫނީ ބަޔާންކޮށް އެ ލިޔުމުގައި ސޮިއކުރުމު
ވަކީލު ގަބޫލުކުރާކަން ވަކި ލިޔުމަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނީ 
       ވަކީލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަަމވެސް މިގޮތަށް ވަކި ލިޔުމަކުން ގަބޫލުކުރާނަމަ، 

 މާއެކުގައި ހީރަސްކުރެވިފައެވެ.އެ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނީ އައްޔަނުކުރުމުގެ ލިޔު

ކުަރމުންދާ ތަމްސީލު 
ލައަކުން މަްއސަ

 ތަނާޒުލުވުން 

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުވަތަ މި ަގވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީްނ ޚަޞްމަކު  )ހ(  .25
ތަމްސީލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ފަރާތެއް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި 
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ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ެއ ަމއްސަލައަކުން  އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ
އަިދ މައްސަލައަކުން ތަނާޒުލުވާން ޖެހިއްޖެނަމަ،  .ތަނާޒުލުވެގެން ނުވާނެއެވެ

    އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ މަދުވެގެން ރަސްމީ 
ރީމް  )ހަތެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ތަނާޒުލުވުމުގެ ނޯޓިސް ޚަޞްމަށާއި ސުޕް 7

 ކޯޓަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ވަކީލަކު  )ށ(  
މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވާނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 

 ފުރިހަމަކޮށްފައި، އެ ފޯމު ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމު

ށް ހުށަެހޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓަ )ނ(  
ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ވަކީލަކު މައްސަލައިން ތަނާޒުލުވާނަމަ، ެއ ޚަޞްމަށް 
ނުވަތަ އެ ޚަޞްމު  ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް އަލުން އައްޔަނު 
ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީާލ މައްސަލައިގެ ފައިލު ހަވާލުކުރަންާވނީ، ސުޕްރީމް 

 އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުންނެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި ކޯޓުން
 އެހައިތަނަށް ކަްނ ހިނގައިފަިއވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލީ ލިޔުމެއް ފައިލުގައި

އެ ލިޔުމުގައި، މައްސަލައިގެ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހަމަޔަށް  ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 އެވެ. ހުރިކަމަށް ތަނާޒުލުވާ ވަކީލު ބަާޔންކޮށް ސޮއިކުރަންވާނެ

ވަކީލުން ސުލޫކީ 

 މިންަގނޑާ ޚިލާުފވުން 
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް  )ހ(  .26

އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަވކީލަކު، ވަކީލުންގެ ސުލޫީކ މިންގަނޑާ 
       2021/32ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  421އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  )މަދަނީ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ގޮތުގެ މަތީންބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.  

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގަިއ މައްސަލަ ހިންގުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  )ށ(  
ވަތަ މައްސަަލއިގެ އެކިއެކި ދަތިކުރާނަމަ، ނުަވތަ މައްސަލަ ލަސްކުރާނަމަ، ނު

އިޖުރާއަތުތައް ހިންގުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ސުންގަޑިތަކާ 
އެއްގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަދަބާ ޚިލާފު 
ޢަމަލެއް ހިންގާނަމަ، ނުވަތަ އެކަށީގެންނުވާ ބަސްމަގު ބޭނުންކުާރނަމަ، ނުވަތަ 

ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަން މައްސަލަ ބަލާ   ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު
   ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ފާަހގަވެއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް 
    އެ ވަކީލު އެ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ޮގްތ ހެދުމާއި، 

ބަލާ  އެ ވަކީލު ބަދަލުކުރުމަށް ެއންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު، އެ މައްސަލަ 
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ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތަކާމެދު  ޤާނޫނު 
ަވނަ މާއްދާގެ  45)ަމދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2021/32ނަންބަރު 

ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު، މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ 
 މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބެލުމުގައި  މި ގަވާއިދުގައި )ނ(  
ސުޕްރީމް ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ަކއުންސިލުން 

ޤާނޫީނ ވަކީލުންގެ ( R-118/2021އެކަށައަޅައިފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަށެވެ. )ސުލޫކީ ގަވާއިދު

ޚަޞްމަކު 

ނޫނީ ޤާ ސީލުކުުރމަށް ތަމް
ކުރާނޭ އައްަޔނުވަކީލަކު 

 ވަގުތު 

މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރާ  )ހ(  .27
ދަޢުވާ ނުަވތަ އިސްތިއުނާފު ފޯމާ އެކުގައެެވ. ދަޢުވާލިޭބ  ،ލިޔުން ހުށަހަޅާނީ

ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ،  ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރާ ލިޔުން ސުޕްރީމް
ދަޢުވާގެ ނުވަތަ އިސްތިއުނާުފގެ ރައްދު ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައެވެ. އަދި 
މައްސަލައަކަށް ތަދައްޚުލުވާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އެޫނންވެސް ގޮތަކުން 
މައްސަލައަށް އިތުރުކުރެވޭ ޚަޞްމުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އަްއޔަނުކުރާނަމަ، 

ރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާއިރު، ޤާނޫނީ ވަކީލު އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ސުޕް
 އައްޔަނުކުރާ ލިޔުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާނަމަ، ސުޕްރީމް  )ށ(  
     ކޯޓުގެ އެންމެހައި މަރުޙަލާތަކަށް އެ ޚަޞްމަކު އަމިއްލައަށް 

  ޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ފޮނުވާނީ، ސީދާ ހާޒިރުވުމަށް ޓަކައި ސު
އެ ޚަޞްމަށެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ، ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު 

ނަމަވެސް، ޤާޫނނީ ވަކީލަށް  ފޮނުވާނީ، ހަމައެކަނި ާޤނޫީނ ވަކީލަށެވެ.
 ސީދާހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ރައްދުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު 

 ޚަޞްމަށް ފޮނުވުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އައްޔަނުކޮްށފައިވާނަމަ،  )ނ(  
ޚަޞްމުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ިލޔުންތަކުގައި 

 ސޮއިކުރާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެވެ.

ވަކީލު ނުވަތަ ަޚޞްމަކު 
ކުރާ ަފރާތެއް ތަމްސީލު

 ވަކިކުރުން 

އަންނަނިވި  ،ޚަޞްމަކު ތަމްސީލުކުރަން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ ފަރާތް )ހ(  .28
ބަލާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް  ހާލަތްތަކުގައި ވަކިކުކުރުމުގެ ބާރު މައްސަލަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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 ؛ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމާ ޚިލާފުވެގެން ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހުން (1)   

 ؛ޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުންސު (2)   

މުވައްކިލުގެ ފަރާތުން ަޝރީޢަތަށް ދޭންޖެޭހ މައުލޫާމތެއް  (3)   
 ؛ދީފައިނުވާކަމަށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ބުނުން 

ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ވަކީލު ކެންސަލްކުރުމަށް މުވައްކިލު  (4)   
 .އެދުން

ަތށް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއް ުނވަތަ ވަކީލު މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮ )ށ(  
ވަކިކޮށްފިނަމަ، ވަކިކުރި ސަަބބާއެކު މައްސަލައިގެ ފައިލުަގއި އެކަން 

 ނޯޓުކުރަންވާނެއެވެ. 

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ،  )ހ(  .29 ނިާޔވުން ޚަޞްމަކު 
ސީލުކުރާ ފަރާތުން ލިުޔމުން ކޯޓަްށ އެކަން ލަސްނުކޮށް އެ ފަރާްތ ތަމް

 އަންގަންވާނެއެވެ.

     ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެނގޭ ދުވަހުްނ ފެށިގެން  )ށ(  
)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް މެދުކަނޑައިލުމަށް  7

 ޓަކައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ. 

އްގެ ޚަޞްމަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ، މަރުޙޫމުގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން މައްސަލައެ )ނ(  
ވާރިސުން ސާބިތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެ މައްސަލަ 

)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި  7ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 އެކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

އި ބަ  ތިންވަނަ   

  ން ހުށަހަޅު  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި މައްސަލަ 

މަށް އިސްިތއުނާފުުކރު

 އެދި ހުށަެހޅުން 
    )މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(   .30

 ސައްބީސް ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން 
ތަކާއި، ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކާއި، އަމުރު

އިސްތިއުނާފުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، 
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުންނެވެ. 
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އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޙުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ނުވަތަ ނިންމުމެއް  )ށ(  
މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުންނަށެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ، އެ 

ޙުކުމް ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓު އަމުރު ނުވަތަ ނިންމުްނ  ،ނަމަވެސް
އެ ޙުކުމް ނުވަތަ އަމުރު  ،ނިސްބަތްވާ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވިޔަސް

ނުވަތަ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއްގެ މަޞްލަޙަތު 
 ،އެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުންއޮތް ފަރާތަކަށް 

      ،މަޞްލަޙަތު އޮތް ފަރާތަކުްނ ޙުކުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރަން އެދޭއިރު
  އެ ފަރާތުގެ މަޞްލަޙަތު އޮތްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، 

 ވެ.އެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެ 

އިސްިތއުނާފުުކރެިވދާނެ 
 ނިންމުންަތއް 

އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ނިންމުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ ނިންމުންތަްއ    .31
 ހިމެނެއެވެ.

 ޙުކުމްތަކާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓު އަމުރުތަކާއި، އެނޫންވެސް ނިންމުންަތއް. )ހ(  

 .ވަގުތީ އަމުރު )ށ(  

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނަދކު، މަދަނީ  )ހ(   .32 ތު ގެ ުމއްދައިސްިތއުނާފު 
މައްސަލައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމަިއފައިވާ ނިންމުމެއް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، 

އް ނިންިމ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ެއ ނިންމުމެ
 )ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެރޭގައެވެ.  30ގިނަވެގެން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި  )ށ(  
)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2021/32ހުށަހަޅަނީ،  ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ވަގުތީ ( ވަނަ ނަނ2ްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 280
އަމުރެއްނަމަ، އެފަދަ އަމުރެއް އިސްތިއުނާފުކުރަން ހުށަހަޅާީނ، ހައިކޯޓުން 

)ހަތެްއ( ދުވަހުގެ  7އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ތެރޭގައެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެްނ އޮތް ނަމަވެސް، އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް  )ނ(  
ނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، އެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކަ

ކުރެވިފައި ނުވަނީ އަމިއްލަ ބާުރ ނުފޯރުވޭފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެިރވެގެންނަމަ، 
އަދި އެކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީިފނަމަ، ެއ ނިންމުން 

   ގެ ތެރޭގައި )ހައެއް( މަސްދުވަހު  6ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިެގްނ 
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 ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އިސްތިއުނާފު

އިތުރު އިސްިތއުނާުފގެ 
 މަްއސަލަ ހުށަހެޅުން 

ވަނަ  286)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .33
     މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާނަމަ، 

އް އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ރައްދުާވ ފަރާތަކަށް އެ މައްސަލައެ
)ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް  10ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގާތާ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. މިފަދަ އިތުރު އިސްތިއުނާފުގެ 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ  މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމަށް 

 ފޯމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މިގޮތުން އިސްތިުއނާފުކުރަނީ،   )ށ( 
)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ެގ ބާވީސްވަނަ  2021/32ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ބާބު "ވަގުތީ ފަރުވާއާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ އަމުރު" ގެ ދަށުން ނެރޭ ވަގުތީ 
 ގެ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާނަމަ، މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުފަރުވާ

ކޮށްފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގާތާ 
 )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިއސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 3

ނާފީ މައްސަލައެއް  ސުޕްރީމް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ އިސްތިއު )ނ(  
އެ ހުށަހެޅުނު  ،ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމާއެކު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެްނ ފަރާތްތަކަށް އެަކން ސުޕްރީމް ކޯޓުން 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

އިސްިތއުނާފު 
މަްއސަލަާއމެދު 

އިސްިތއުނާފު ަރއްުދވާ 
ފަރާތުން ެއދެިވދާނެ 

 ކަންކަން

އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފައިވާކަން ނުވަތަ އިްސތިއުނާފުކުރާ  )ހ(   .34
މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފައިވަނިކޮށް އިތުރު އިސްތިއުނާފު މައްސަލައެއް 
ހުށަހަޅައިފައިވާކަން އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

 2021/32ޤާޫނނު ަނންބަުރ  )ިވހި( ދުަވހުެގ ތެރޭގައި، 20އަންގާތާ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންކަމުގެ  287)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫުނ( ގެ 

ތެރެއިން ކަމަކަށް އެދި، އިސްިތއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ. 
މިފަދަ ހުށަހެޅުމަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމަށް 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން  )ށ(  
ށް ނުގެންގޮސް ޔަ އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ކުރި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން

)ވިހި( ދުވަހުެގ  20ފަސްކުރަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ފަސްކުރެވޭނީ، ގިނަވެގެން 
 މުއްދަތަށެވެ.
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 ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ނިންމައިފިނަަމ، ސުޕްރީމް އިސްވެދިޔަ ގޮތަށް )ނ(  
ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތީން މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން 

)ވިހި( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް  20އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް މަދުވެގެން 
 ދޭންވާނެއެވެ.

އިސްިތއުނާފުުކރެވޭ 
މަްއސަލަތަކާެމދު 

 ެނގޮތް ޢަމަލުކުރާ

ގަވާއިދުގައި   ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ މިޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ )ހ(  .35
އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާނަމަ، އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 

ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
ސްތިއުނާފު ބަލައިގަތުމާމެދު ރަޖިސްޓްރާ ރަޖިސްޓްރާއެވެ. މައްސަލައިގެ އި

)ސާދަ(  14ގިނަވެގެން  ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން ،ނިންމާ ގޮތް
އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ ލިޔުމުން  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
 އަންގަންވާނެއެވެ. 

ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ،  )ށ(  
ތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބަލައިގަތުމާމެދު ރަޖިސްޓްރާ ގޮތެއް އިސް

 ނިންމާނީ، އަޑުއެހުމަކާ ނުލައެވެ.

  

 

   އިސްތިއުނާފުގެ މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުން،  )ނ(
އެ މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން 

 ނޑައަޅައިފައިވާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ.އެކަމަށް ކަ

ބައި  ހަތަރުވަނަ   

 ގެ ނިންމުން ރަޖިސްޓްރާ 

ރަިޖސްޓްާރގެ ނިންުމމެއް 

އަލުން ބަލަން ެއދި 
 ހުށަހެޅުން 

ރަޖިސްޓްރާ  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ބަލައިނުގަތުމަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  .36
)ސާދަ(  14ން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ނިންމައިފިނަމަ، އެ ނިންމުމެއް ނިންމާ ތާރީޚު
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް  އެދި ބަލައިދިނުަމށްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ނިންމުން އަލުން 

ރާގެ ފަރާތަށް ލިބިގެްނވެއެވެ. ރަޖިސްޓް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ،ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
 ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމަށް  ،އެދި ހުށަހަޅާނީ ބަލައިިދނުަމށްނިންމުން އަލުން 

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުންނެވެ.
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ވަނަ ބައި ފަސް   

 ވުން ރަޖިސްޓަރީ މައްސަލަ 

މަްއސަލަ 

 ވުމުން ރަިޖސްޓަރީ 

ކޯޓުން ސުޕްީރމް 
ފުރިހަމަ ކުަރންޖެހޭ 

 ކަންކަން

     މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ )ހ(  .37
ކޯޓުން އަންނަނިވި ކަންކަން  ސުޕްރީމްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ )ހަތެއް(  7

 ކުރަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި  ،މައްސަލަ ބަލައިގަތްކަން (1)   
 ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އެންގުްނ؛ 

ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް  މައްސަލަދަޢުވާއަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުަމށް  (2)   
 ގުން؛ އެން

 ސުޕްރީމް  ޓުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާކަންކޯސުޕްރީމް  މައްސަލަ (3)   
 ކުރުން.ޢުގައި ޝާއިޓުކޯޓުގެ ވެބްސައި

ތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެްނ މައްސަލަ އެހެނިހެން އަމުރުތަކުގެވަގުތީ އަމުރާއި  (ށ)  
މައްސަލަ ޓަކައި  މައްސަލަތަކުގައި ދަޢުވާއަށް ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށް

ދުވަހުގެ )ސާދަ(  14މަދުވެގެން  ،ތަކަށްރައްދުވާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތް
އެހެނިހެން ކޯޓުން ދޭންވާނެއެވެ. ވަގުތީ އަމުރާއި  ސުޕްރީމް  ތެއްޞަފުރު

)ފަހެއް(  5މައްސަލަތަކުގެ ދަުޢވާއަށް ޖަވާބުދިނުަމށް މަދުވެގެން  އަމުރުތަކުގެ
 ދޭންވާނެއެވެ.  ހުގެ ފުރުޞަތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުންދުވަ

، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވާބު ހުށަހަޅާނީޖަ މައްސަލައިގެ )ނ(  
 ފޯމުންނެވެ.

ަޖވާބު މަްއސަލަިއގެ 

 ުނވުން  ހުށަހަަޅއިފައި
ކޯޓުން ކަނޑައެޅި  ސުޕްރީމް ނުވަތަ އެކަމަށް ،ޖަވާބު ހުށަހެޅުމުން މައްސަލައިގެ  .38

 ޖަވާބު ސަލައިގެމައް ރައްދުވާ ފަރާތުން ނުަވތަ ފަރާތްތަުކން  މައްސަލަ މުއްދަތުގައި
 ސުޕްރީމް  އަންަނނިވި ދެގޮތުންުކރެ ގޮތަކަށް ،ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާނަމަ ސުޕްރީމް

 ކޯޓުން ކަންކުރަންވާނެއެވެ.

އަޑުއެހުން ބާއްަވން ތާވަލުކޮށްފައިާވ ތާރީޚު މައްސަލައިގައި  މައްސަލައިގެ )ހ(  
 ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެންުގން؛ ުނވަތަ
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އީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްަވން ކަނޑައަޅާނަމަ، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް އިބްތިދާ )ށ(  
 މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން. ،ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް

ވަނަ ބައި ހަ   

 އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން 

ިއބްތިާދއީ  މަްއސަލަިއގެ

 އަޑުެއހުން 
ސަދަކީ އަންނަނިވި ގުމުގެ މައިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ  )ހ(  .39

 ކަންކަމާމެދު ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމެވެ. 

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޚަޞްމުން އެދިގެން މައްސަލަ އަވަހަށް  (1)   
 ށްގެންދިޔުމަށް.ޔަކުރި

ޓަކައި، ެއ މައްސަލައިގައި  މައްސަލަ ހިންގުމަށް ފަސޭހަކުުރމަށް (2)   
 ސުޕްރީމް  ކީ ކޮބައިކަން ނުވަތަ ަތކަކުތާ ޚުޞޫމަތް އުފެދިފައިވާ ނު

ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެޭހ މައިގަނޑު ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން 
 ދެނެގަތުމަށް.

ށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަކާ މެދުގައި ޔަގޮތެއްގައި ޝަރީޢަތް ކުރި އަވަސް (3)   
 ޚަޞްމުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތްަތކެއް ކަނޑައެޅުމަށް.

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  މަޢުލޫމާތު ވަަނ ނަންބަރު (2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
ޤާނޫީނ ފަރާުތން ހުަށހަޅައިފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާސާފުކުރުމަށްފަހު، ނުވަަތ 

ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެޭހ މައިގަނޑު ސުޕްރީމް  ނުކުތާތަކަށް ބިނާކޮްށ،
ތުން ކޯޓުން ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. މިގޮ ސުޕްރީމްކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން 

ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މައިގަނޑު ކަންކަން ސުޕްރީމް 
ފޯމުގައި  މައްސަލަ ހުަށަހޅާފަރާތުން  މައްސަލަ ހުަށހަޅާ ،ކަނޑައަޅަންވާނީ

ކޯޓުން  ސުޕްރީމް ނުކުާތތަކަށް ޤާނޫނީހުށަހަޅައިފައިވާ ހުރިހާ މައިގަނޑު 
ތާތަކުގެ އިމުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނެ ގޮތަށް، އަދި ހުށަހަޅައިފައިވާ ނުކު

އިުތރުން، ރައްދު އިސްތިއުނާފެއް ުނވަތަ އިތުރު  ބޭރުނުވާނެ ގޮތަަކށެވެ. މީގެ
  ،އިސްތިއުނާުފ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ،އިސްތިއުނާފެއް

އިސްތިއުނާފު  ،ކޯޓުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީސުޕްރީމް 
     ރައްދު ނުވަތަ އިތުރު އިސްތިއުނާފީ ރައްދުވާ ފަރާތުން ހުށަހެޅި

   ނުކުތާތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ާބއްވާ އަޑުއެހުމުގައި، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ  )ނ(  
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ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރަން ބޭނުންާވ ނުކުތާތަްއ 
ގުޅިގެން ހުށަަހޅަންޖެހޭނެ  މައްސަލައާފަހު، ތު ދިނުަމށް ޞަފާހަގަކުރުމަށް ފުރު

ދަދާއި ވަގުތުދޭެނ މިންވަރު އަލިޔުންތަކާއި ބާއްވަންޖެހޭނެ އަުޑއެހުންތަކުގެ 
 ކޯޓަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

          ،ނިންމުންތަކަކީ ގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާމި މާއްދާ )ރ(  
 މަލުކުރުން ލާޒިމު ނިްނމުންތަކެކެވެ.އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ޢަ

ދުވަހެއްގައި  އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާއި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އެއް )ބ(  
މައްސަލަ ބަލާ  ،ށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރުޔަ ބޭއްވޭ އެއް މަޖިލީހެއްގައި ކުރި

 ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ކަށް ވާޤިާޢއާއި ެހއް އައު
 ރިޢާޔަތްކުރުން 

ވާޤިޢާއެއް ނުވަތަ  އައު އުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް އިސްތި  .40
 ވެ.އި ެއކަންޏެލަތްތަކުގަހާ އަންނަނިވި  ،ކަށް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީހެއްކަ

 .ުވންޤިޢާއެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ލިބުމުން ވަގުތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ އައު )ހ(  

ސުޕްރީމް   ،ނަމަވެސްއޮތް  އެންމެ ފަރުވާތެރިކަމާ އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ()ށ  
 .ކޯޓަށް އެ ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ހުށަެހޅިފައި ނުވުން

އެ ވާޤިޢާތަކާއި ހެއްކަކީ މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް އޭގެ ސަބަބުްނ  )ނ(  
ކެއް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު ބަދަލެްއ އަތުވެދާނެ ވާޤިޢާއެއް ުނވަތަ ހެއް

 ކަމުގައިވުން.

 ހަތްވަނަ ބައި 

 ހިންގުމާއި ޙުކުމްކުރުން ޝަރީޢަތް 

ސުޕްީރމް ކޯޓަށް 

ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތަކަކީ 

 އަާސސްކަުމގައި ބެލުން 

    ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ޚަޞްމުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ،   .41
ށަހަޅައިފައިވާ ބަޔާްނތަކުގައިވާ ކަންކަމަކީ އެ ފަރާތްތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ލިޔުމުން ހު

 އަސާސްކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. 

     ކޯޓުގެ ނަޒަރުގައި ގުޅުންހުރި ސުޕްރީމް  ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޤަޟިއްޔާއަކީ ކޯޓަށް  .42 ގުުޅންހުރި ދެ ޤަިޟއްޔާ 
     ،ވާނަމަ ދެ ދަޢުވާއެއް ނުވަަތ ދެ މަްއސަލައެއް ޝާމިލުވާ ދެ ޤަިޟއްޔާ ކަމުގައި

 ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ސުޕްރީމް  ދެ ޤަޟިއްޔާ ބަލާނޭ ތަރުތީބު ަކނޑައެޅުމުގެ ބާރު

ދެ ޤަިޟއްޔާ އެކީ 
 ޙުކުމްކުުރން 

ކޯޓަށް  ސުޕްރީމް ދެ ޤަޟިއްޔާއަކުން ،ލަތްތަކުގައި ހާއަންނަނިވި  )ހ(  .43
ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ދެ ދަޢުވާެއއް ބަލައި 
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 ، އެކުއެކީގައެވެ.ދެ ޤަޟިއްޔާ އެއްކޮށް ،ޙުކުމްކުރަންވާނީ

ވެސް ހިމެނޭ ސުވާލަކީ  ދެ ދަޢުވާގައި ނުވަތަ ދެ މައްސަލައިގައި (1)   
 ނުވަތަ  ؛އެއް ސުވާލެއް ކަމަށްވުން

އެއް ޤަޟިއްޔާގައި ކުރާ ޙުކުމުން އަނެއް ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަްށ  (2)   
އަެނއް ނުވަތަ ެއއް މައްސަލަ ނިމުމުން  ،އަސަރުކުރާނެނަމަ

 މައްސަލަވެސް ނިމޭނެ ކަމަށްވާނަމަ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ނުވަތަ  )ށ(  
 ނުޖެހޭނެއެވެ. އްދުވާ ފަރާތުގެ ރުހުން އޮންނާކަށެއްމައްސަލަ ރަ

މަްއސަލަ ނިންމާނެ 

 މުްއދަތު 
ނުވާނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޭޅ  ޮގތަކަށް ަކނޑައަޅައިފައި ޤާނޫނެއްގައި އެހެން  .44

)ދޭއް(  2މައްސަލަތައް އެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން 

ނެްތނަމަ، ސަަބުބ )ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިނންމެން  2އެފަދަ މައްސަލައެއް 
 ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ލިޔުމުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

އިސްިތއުނާފުުކރުމުން 

ކުރުން ތަންީފޛުޙުކުމް 

 ފަސްނުުވން 

ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްެގ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް  ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ )ހ(  .45
ސް، އެ ނިންމުމެއްގެ ވިޔަ ދި ހުަށހެޅުނު ކަމުގައިއިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެ

 ޤާނޫނީ ނަތީޖާ ނުވަތަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްވެގެނެއް ނުދާނެއެވެ.
ކޯޓެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ޓްރަިއބިއުނަލެއްގެ  ސުޕްރީމް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ

ތަންފީޛުކުރުން  ނިންމުން ތަންީފޛުކުރުން ފަސްކުރަން ޚަޞްމަކު އެދޭނަމަ،
އެކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސްކުރުމަށް، އެކަމަށް އެދޭ ޚަޞްމު ފަ

 ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ސުޕްރީމްފޯމުން  ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ފަަދ ުހށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމެއް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ )ށ(  
ހަެތއް( ދުވަހުގެ ) 7ކޯޓަށް ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ސުޕްރީމް 
 ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.ސުޕްރީމް  ތެރޭގައި 

ޙުކުމް ުނވަތަ ައމުރު 

 ރަްއދުކުރުން 
މީހަކީ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، ޙުކުމުގައި ނުވަތަ އަމުރުގައިވާ  އެ  .46

  ޙުކުމުގެ ކަށް އަސަރުކޮށްފާނޭ ކޮންމެ މީހަކަށްޙައްޤަމީހެއްެގ  ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ
ޮކންމެ  ،އެކަމަށް އެދުނު ޮކންެމ ފަރާތަކަށް ،ނުވަތަ އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ކޮޕީއެއް

 ވެސް ރައްދުކުރުމުގެ ބާރު ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަގުތެއްގައި

ޚަަރދު ެދއްކުން 
 ފަސްކުރުަމށް އެްނގުން 

ން ކޯޓު ސުޕްރީމްމައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަަލ   .47
    ،ނިންމަންދެްނ ޝަރީޢަތުެގ ޚަރަދު ދެއްކުން ފަސްކުރުމަްށ އެންގުމުގެ ބާރު 
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. މިފަދަ ހުަށހެޅުމެއް ހުށަަހޅާނަމަ، އެ ކަމެްއ ކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ސުޕްރީމް
 އެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ،ހުށަހަޅާނީ

 އަށްވަނަ ބައި 

 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

 ޝަރީޢަތުން ަޚަރދު

 ނަަގއިދިުނން 
 2021/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލައެއްގައި،  )ހ(  .48

)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު( ެގ ފަންސަވީސްވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ 
ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް ނިންމާނަަމ، އެ މައްސަލައިގައި ޚަރަދު ނަގައިދިނުމަށް 

މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގައި  ،ގޮތް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ 
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު  )ށ(  
ނަގައިދިނުމަށް ނިންމައިފިނަަމ، ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު ނަގައިިދނުމަށް އެދި 

  ޚުން ފެށިގެން ހުށަހަޅާނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ތާރީ 
)ފަނަރަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގައި އެ މައްސަލަ ބެލި  15

 ކޯޓަށެވެ.

ވަނަ ބައި ނުވަ   

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 މި ގަވާއިދާ އެކުގައިވާ ޖަދުވަލުތަކަކީ މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.  .49 ޖަދުވަލުަތއް  

ގަާވިއދުަގއި ނެތް ކަެމއް 
 ދިާމވުން 

    އި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ކަމަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ، މި ގަވާއިދުގަ  .50
 ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ.

 ގަާވިއދަށް ޢަމަލުކުރަން

 ފެށުން 
 އިން ފެށިގެންނެވެ. 2022ޖޫން  16 ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ   .51
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  1ޖަދުވަލު 

 ސީލު ރާތަށް ދީފައިވާ ބާރުތަކުގެ ތަފު ތަމްސީލުކުރާ ފަ  

 (ވަނަ ނަންބަރު  (11ގެ ) )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  23، ވަނަ ނަންބަރާއި (3( ގެ )އ)ވަނަ މާއްދާގެ  22)މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 

 )މަށް ގަސްތުކުރާ ބާރުތަކާ މުނާސަބުވާ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ލިޔުމަށްތިރީގައިވާ ގޮތަށް ނުވަތަ ދިނު ،ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށް ދޭ ބާރުތައް(

 ކޯޓުގައި ތަމްސީލުކުރުން.  ސުޕްރީމް ،މުޞްވާ/މައްސަލައިގައި ޚަޢުދަ .1

 ،ވާ ފޯމުތަކާއި، ހުށަހެޅުްނތަާކއި، ލިޔުންތަކާއިޢުކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދަ ސުޕްރީމް އާ ގުޅިގެންދަޢުވާ/މައްސަލަ .2
 އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކާ ހަވާލުވުން. ،ސޮއިކޮށް ކޯޓަށް ފޮނުވުމާއި ނޯޓިސްތަކުގައި

 ތުގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދއްކުން.ޢަޝަރީ .3

އްލުކުރުން ޙައްލެއް ހޯދައި މަްއސަލަ ޙަކޯޓުްނ ބޭރުގައި  ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ނުވަތަ  ސުޕްރީމްތަށް ނުގޮސް ޢަޝަރީ .4
 އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން.

 ޑުއެހުން ފަސްކުރުމަށް އެދުން.އަ .5

 .ތިރާފުވުންޢުއި .6

 މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނައުން. .7

 .ކޯޓުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހޯދުން ސުޕްރީމް .8

 ކޯޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުން. ސުޕްރީމްކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބޭ ފައިސާއާ ހަވާލުވުން ނުވަތަ  ސުޕްރީމް .9

 

ރު ކަންކަން ކުރުމުގެ ުފރިހަމަ ބާރާއި އިޚްތިޔާ ކަންކަން އަހުރެްނ އަމިއްލައަށް ކުރުމެކޭ އެއްފަދައިން އެ މަތީގައިވާ
 ައށް ދީފީމެވެ. )ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ނަން(
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