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 ޤަވާއިދުސުލްހަކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމާބެހޭ 

  ްމައްސަލަ ހުށަހެޅުނ

 .މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެސެކްޝަނަށް  ކުރުމާބެހޭސުލްހަތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް އަންނަނިވިގޮ .1

  .ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލަތައް ރެޖިސްޓްރާރއަށްކޯޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސުލްހަކޮށް ނިންމިދާނެކަމަށް ) ހ(

ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލައެއް ސުލްހަކޮށް ނިންމިދާނެކަމަށް އެޤަޟިއްޔާ ބައްލަވާ ޤާޟީއަށް ޝަރީޢަތުން ބަލަމުންދާ ) ށ(

  .ސުލްހަކޮށް ނިންމުމަށް އެދޭ މައްސަލަތައްފެނިވަޑައިގެން 

  .މައްސަލަތައްމަދަނީ ށް ޚަސްމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ސުލްހަކޮށް ނިންމުމަ )ނ(

  

ލްހަކުރުމަށްއެދި ފޮނުވާ ސުމައްސަލަ  ގައިބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސުލްހަ ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ) ށ(ވަނަމާއްދާގެ  1ޤަވާއިދުގެ މި .2

 .އެނގޭނޭގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެމިގޮތުން ފޮނުވާ ނޯޓުގައި ސުލްހަކުރަންބޭނުންވާ މައްސަލަ . ނޯޓަކުންނެވެ

  

  ބަލާ މައްސަލަ ހަކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަނުންސުލް

 .މައްސަލަތަކެވެސެކްޝަނުން ބެލޭނީ އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ  ސުލްހަކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމާބެހޭ .3

  .މައްސަލަދަރަނީގެ ) ހ(

  .މައްސަލަހުށަހަޅާ  ކުލިނުދައްކައިގެންކުއްޔަށް ހިފާފައިވާތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ) ށ(

  .ގެ އަގުހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްޗެއް ވިއްކި) ނ(

  .ބަދަލުހޯދުމަށް އެދޭ މައްސަލަގެއްލުމުގެ ) ރ(

  .އެހެން މަދަނީ މައްސަލަތައްމަދަނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ސުލްހަކޮށް ނިންމިދާނެކަމަށް ފެންނަ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ނޫން ) ބ(

  .ޖިނާޢީ ކުށެއް ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ) ޅ(

 

 މީހުން ހާޒިރުކުރުން

 .ންނެވެއެމީހާ ނުވަތަ މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ދަންނަވައި، ފޮނުވާލިޔުމަކު، ސުލްހަކުރުމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް މީހުން ހާޒިރުކުރާނީ .4

، ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެއްވެސް މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ގައިވާއެލިޔުމުރައްދުވެ  ދައުވާކުރާފަރާތަށްގައިބުނެފައިވާ ލިޔުން  4ނަންބަރު  .5

 ހިންގުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަކުން ޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތަހު، ސުލްހަސެކްޝަނުން ހިންގެންނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިއަކީ އެމައްސަލަ

 .ލެވޭނެއެވެވާފޮނުވިފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުސުލްހަކުރުމަށް 
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، ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް އެއްވެސް މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ ގައިވާއެލިޔުމުރައްދުވެ ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތަށް ގައިބުނެފައިވާ ލިޔުން  4ނަންބަރު  .6

ކައި އެމައްސަލަ ސުލްހަސެކްޝަނުން ހިންގެންނެތް މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޝަރީޢަތްުނ ހިންގުމަށްޓައަކީ އެމައްސަލަ

 .ލެވޭނެއެވެފޮނުވިފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާ ކުރުމަށްސުލްހަ

 

 ުސުލްހަކުރުގެ މަސައްކަތްުކރިއަށް ގެންދާ މާހައުލ

އެހެންއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ، މައްސަލާގައި ހިމެނޭފަރާތްތަކާއި ކަމާބެހޭ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންފިޔަވައިސުލްހަކުރުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ  .7

ބައްދަލުވުމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ  މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ޚަސްމުން ސުލްހަކުރުމާބެހޭ، ނަމަވެސް. އަޑުނުއިވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މާހައުލެއްގައެވެ

 .ވެއްދުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެފަރާތެއް އެބައްދަލުވުން އަޑުއެހުމަށް 

 

މާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން ގަތު   ސުލްހަ ސެކްޝަނަށް މައްސަލަ ބަލައި

) MC-SS/2009/01   :މިސާލް(. ސުލްހައާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ހުށަހާަޅ މައްސަލަތައް ލިބުމާއެކު ކޮންމެ މައްސަލައަކަށްވެސް ނަންބަރ އެއްދެވޭނެއެވެ .8

ހާޒިރުކުރުމަށް  ފައިލްކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކޯޓަށްއެއަށްފަހު މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ލިޔުންތައް 

 .ޗިޓުފޮނުވޭނެއެވެ

 

އަދި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލާގައިހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓްފޮނުވަންވާނެއެވެ 3 މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ލިބޭތާ .9

  .ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ 7ބައްދަލުވުން މައްސަލަ ލިބޭތާ 

  

ސުލްހަކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން . މައްސަލާގައިހިމެނޭ ފަރާތްތައް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުން ލަސްނުކޮށް ސުލްހައިގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ .10

 .ތަކުގެ މަތިންނެވެބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދާނީ އަންނަނިވިގޮތްއަދި . ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ ރަސްމީނޫންގޮތަކަށް ވީހާވެސް އެކުވެރި މާހައިލެއްގައެވެ

 ްދެފަރާތްއެކީގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުނ) ހ(

 . މީޑިއޭޓަރގެ ކުރުތަޢާރަފެއް ދިނުން، މައްސަލާގައިހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް 

( . ންއެފަރާތްތަކަށް އެންގުފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެޭހ ގޮތް މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނެގޮތާއި  ސުލްހަކުރުމުގެ 

 )ގައި  1އިންސްޓްރަކްޝަން ޖަދުވަލު 

 .މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އިޝޫތައް ފާހަގަކުރުން 

 .އެއިޝޫތަކާމެދު އަނެއްފަރާތުން ބުނާއެއްޗެއް ބެލުން 

 .ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއެއްބަސްނުވާކަންތައްތަކަށް ، ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާކަންތައްތަކާއި އެއްބަސްނުވާކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް 



 3 
ޓު  2009/ މަދަނީ ކޯ  

 .ސުލްހަކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ އަނެއްފަރާތަށް ގަދަރާއި އިހްތިރާމްކުރުމާއެކުގައެވެ 

 .ހައްލުކުރަންބޭނުންވާ އަސްލު މައްސަލައަށް ވާހަކަދެއްކުން 

 .އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިދާނެއެވެ، ފުރުސަތުއޮތްނަމަމިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ދެފަރާތަށް ސުލްހަވެވިދާނެ  

ސަލާގައި ހިމެނޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ ކަންތައްތަކާއި އެއްބަސްނުވެވޭ ކަންތައްތައް ލިޔެ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމުގައި މައް 

 .ޚަސްމުންނާއި މީޑިއޭޓަރސޮއިކުރަންވާނެއެވެ

 .ލިޔުންތައް ނައްތާލަންވާނެއެވެ ފިޔަވައި އެހެންލިޔުންތައް  ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި، ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެން ނިމިއްޖެނަމަ ބައްދަލުވުމުގައި 

 

ލުވުނ) ށ(   ް ދެފަރާތްވަކިވަކިން ބާއްވާ ބައްދަ

ބާއްވަން ބޭނުންވެގެން ނުވަތަ ވަކިވަކިން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން މައްސަލާގައި ހިމޭެނ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތަކުން ވަކިވަކިން ބައްދަލުވުން  

 .މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް މީޑިއޭޓަރއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ދެފަރާތާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުވުން ބާއްވަންވާނެއެވެ

ރުކުރެވޭނެ ވާހަކަތަކެއްކަން އެބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން ވަކިވަކިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ މައްސަލާގައިހިމެނޭ އަނެއްފަރާތަށް ސިއް 

 .އަދި އެބައްދަލުވުން ނިމުމާއެކު އަންގަންވާނެއެވެ

 .ވަކިވަކިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޯޓުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ 

 .މައްސަލައާމެދު ހުރިގޮތުގެ މައްޗަށެވެވަކިވަކިން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބެލޭނީ އެފަރާތުގެ ވިސްނުން  

  

  މީޑިއޭޓަރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު) ނ(

 .ސުލްހަކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނެގޮތް އެންގުން 

 .ސުލްހަވުމުގެ ފައިދާތަކާއި ސުލްހަނުވުމުގައިހުރި ގެއްލުންތައް ދެފަރާތަށް ކިޔައިދިނުން 

 .ނުޖެހިތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުންމައްސަލާގައި ވަކިފަރާތަކަށް  

 .މައްސަލާގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޤާނޫނީލަފާ ނުދިނުން 

 .ސުލްހަކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

 .ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން މިއުސޫލުގެ ދަށުން މީޑިއޭޓަރ ކުރަންޖެހޭކަމަށް 

 

  މައްސަލަ ނިންމްުނ

ސުލްހަކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތުގައި ދެފަރާތުން ސުލްހަވެއްޖެކަން ލިޔުމަކުން ކޯޓަށް އެންގުމުން، ސުލްހަވެ . ( މައްސަލާގައިހިމެނޭ ފަރާތްތައް ސުލްހަވެގެން 

 .)ނީއެވެމައްސަލަ ނިމިފައިވާތީ މައްސަލަ ބާތިލްކޮށް ޙުކުމްކުރާ
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މީޑިއޭޝަނުން ސުލްހަނުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތްހިންގުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތްކުރާ ސެކްޝަނަކަށް މައްސަލަ . ( މައްސަލައަށް ސުލްހަނުކުރެވުން 

 . )ފޮނުވޭނެއެވެ

ސުލްހަނުކުރެވި ހުންނަކަންތައްތައް ޝަރީޢަތުން . ( ބައެއްކަންތައްތަށް ސުލްހަނުކުރެވި، މައްސަލާގައިހިމޭެނ ވަކިކަންތައްތަކެއް ސުލްހަކުރެވި 

 . )ބަލައިގޮތެއްނިންމާނީއެވެ

އަންނަނިވިކަންތައްތައް ، މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ލިޔުމުގައި. މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް މްައސަލަ ހުށަހެޅި ނުވަތަ ފޮނުވި ފަރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ 

 .ހިމެނިފައިއޮންނަންވާނެއެވެ

 ބަރުމައްސަލައިގެ ނަން •

 ހުށަހެޅުނު ތާރީޚް •

 ނިމުނު ތާރީޚު •

 މައްސަލަ އައިގޮތް •

 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ •

 ސުލްހަވިގޮތް •

 ސުލްހަނުވާކަމެއް އޮތްނަމަ އެކަން •

  މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި މީޑިއޭޓަރގެ ސޮއި •

 

 1ޖަދުވަލު 

  .މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެސުލްހަކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ކުރިން އަންނަނިވިކަންތައްތައް 

އި ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ސިއްރުކަމާއި ސުލްހަކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުން ބޭރުގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ އެއްވެސް މަޖްލީހެއްގައި ބައްދަލުވުމުގަ .1

 .އެވާހަކަނުދެއްކޭނެކަން

 .ލީހެއްގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންނުކުރެވޭނެކަންމައްސަލާގައި ދެކެވޭ ވާހަކައެއް އެއްވެސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖް .2

 .މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ޤާނޫނުގައި ބުނާއެއްޗަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭގޮތަކަށް ނިންމުން .3

 .ންސުލްހައިގެ ބައްދަލުވުމުން އެއްބަސްވާގޮތަކަށް އަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެއެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރެވޭނެކަ .4

 .ވަކިގޮތަކަށް އެއްބަސްވާކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބާރެއް ނުވަތަ ނުފޫޒެއްނެތްކަން .5

 ؛އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަނެއްފަރާތުގެ އަބުރާއި ގަދަރަށް ހުތުރުވާފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުން .6

 ؛ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންމައްސަލާގައި ހިމެނޭފަރާތްތައް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ، މީޑިއޭޓަރގެ ދައުރަކީ .7

 .ސުލްހަކުރުމުގެ މަޖްލިސްއަކީ ޝަރީޢަތްކުރުން ނޫންކަން .8

 


