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ފެށުން

ދާއިރާއަކުން ޚާއްޞަެވފައިވާ  ޚަބީރެއްގެ  ވަނީ  ބިނާވެގެން  ރައުޔު  ނުވަތަ  ހެކިބަސް   ޚަބީރުންގެ 
 )ޢިލްމީ، ފަންނީ ނުވަތަ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ( އެ ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ޯކޓަށް
ތަޖުރިބާ ދާއިރާތަކުގެ  ފަންނީ  ޚާއްޞަ  ފަނޑިޔާރުންނަކީ،  ކޯޓުގެ  މައްޗަށެވެ.   އެހީތެރިވެދިނުމުގެ 
 ިލބިފައިވާނެ ބައެއް ނޫނެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ކުރިމަތީގައި ޮއންނަ މައްސަލާގައި ޮގތެއް ނިންމުމުގައި
 ަބޯރސާ ވާނީ ޚަބީރުންގެ ހެކިބަހަށެވެ. ވީމާ، އިންސާފް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ޚަބީރުންގެ ހެކިބަހަކީ

ޝަރީއަތަށް ނުހަނު ބޭނުންތެރި ހެކިބަހެކެވެ. 

 މިއީ، އެކިދާއިރާތަކުގެ ޚަބީރުން ވަކިން ޚާއްޞަޮކށް ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚަބީރުންގެ ހެކިބަހާ ބެހޭ
ޮގތުން ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތު ޯފރުޮކށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ތައްޔާރުޮކށްފައިވާ އަތްމަތީ ފޮތެކެވެ.
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ހެކިންގެ ޒިންމާ

 ަޚބީރެއްގެ ޮގތުން ޚަބީރުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭކަންކަމުގައި ނޫނީ އާއްމު ހެއްކެއްގެ ޮގތުންނަމަވެސް
 ހެކި ބަސް އަދާކުރުމުގައި ތަބާވާން ޖެހޭނީ، އެމައްސަލައެއް ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރު، ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކަށެވެ. 

 ަޚބީރެއްގެ ޮގތުން ހެކިބަސް އަދާ ކުރާ މީހާއަކީ، އޭނާ ޚަބީރެއްގެ ޮގތުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
 މަސްލަޙަތު އިސްކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ނޫނެވެ. ޚަބީރު ހެކިބަސް އަދާކުރާނީ، ތެދުވެރިކަމާއެކު،
 ޭއނާއަށް ފަންނީ ޮގތުން އެނގޭ، ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް، ތެދުވެިރކަމާއެކު، ވަކި

ފަރާތަކަށް ނުޖެހިއެވެ. 

 ަޚބީރަކު ޯކޓަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ކުރިން، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ މަރުހަލާތަކާއި
މިކަންކަން، ބޭނުންފުޅުނަމަ،  ޚަބީރުން  ޮއންނަންވާނެއެވެ.  ސާފުވެފައި  ދައުރު   ޚަބީރުގެ 

ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން ސާފުޮކށްދޭނެއެވެ. 

 ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުރިން ޯކޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ލާޒިމުކުރާ
ނިންމަވައި ވަގުތަށް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ރިޯޕޓްތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޯކޓަށް   މައްސަލަތަކުގައި 
އިތުރުން، މީގެ  ކަމެކެވެ.  ބޭނުންތެރި  ވަރަށް  މަސައްކަތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ   ދެއްވުމަކީ 
 ަޝރީޢަތަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ކުރިން، ހެކި ޕްރެޕް ކުރުމަށް ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީހުން
 ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ކޯޓު ޝެޑިއުލާ އެއްޮގތަށް ޯކޓަށް ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
 ހެކި ޕްރެޕްކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޚަބީރު ބޭނުންފުޅު ސުވާލެއް ކުރައްވައި، ޝަރީޢަތުގެ

މަޖިލީހުގައި ކަން ހިނގާނެ ގޮތާބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ތައްޔާރުކުރުމުގައި ރިޕޯޓް  އެހެންކަމުން،  ސާފުކުރާށެވެ.  ކަމެއް  ވަކި  ޙާޟިރުކުރަނީ   ޚަބީރު 
 ނުވަތަ ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުމުގައި ޚަބީރު ދައްކާ ވާހަކަ، އޭނާގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ

ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. 

 ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓްތަކަކީ އަދި ކޯޓުގައި ދޭ ހެކިބަހަކީ ޞައްޙަ އަދި ޮއޅުންާނރާ އެއްޗަކަށް
 ވާންޖެހޭނެއެވެ. މާނައަކީ ޯފރުޮކށްދޭ މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މައުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
 ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު ގުޅުންހުރި ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް

ހިމެނުމަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
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އެއްގެ ފެކްޓް(  ޮއފް  )ވިޓްނަސް  ވިޓްނަސް   ޕްޮރފެޝަނަލް 
ހައިސިއްޔަތުން ހެކިބަސް އަދާކުރުން

ޚަބީރެއްގެ ޮގތުގައި ހެކިބަސް ދިނުން

 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގައި ޮގތެއް ނިްނމުމަށްޓަކައި ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު )މިސާަލކަށް މެޑިކަލް
ހެކިބަހަށް ޯފރުޮކށްދީފައިވާ  ނުވަތަ  ލަފާ  ދީފައިވާ  ޚަބީރު  ބަޔަކު  ނެތް   ބެކްގުރައުންޑް( 
ފަހުމްވާނެ އެފަރާތްތަކަށް  ޮގތަށް  ނާރާނެ  ޮއޅުމެއް  ވީވަރަކުން،  އެހެންވީމާ،   ބަރޯސާވެއެވެ. 
ވާނެއެވެ. ދޭން  ސަމާލުކަން  ބޭނުންކުރުމަށް  ބޭނުން  ލަފްޒުތަކެއް  ނުވަތަ   ބަސްމަގެއް 
ލަފްޒުތައް ފަންނީ  ނޫނީ  )އެބްރިވިއޭޝަން(  ލަފްޒުަތކާއި  ރަމްޒީ  ހުންނަ   ބޭނުންޮކށްފައި 
 ޝަރަޙަ ޮކށްޭދންވާނެއެވެ. އެ ޮގތުން އެކަން ކަން ފާހަގަ ޮކށްފައިވާ ޑައިގްރާމްގެ ބޭނުން

ކުރުމުން ދޭހަވާން ފަސޭހަ ވާނެއެވެ.

އެޅުނު އަދި  ޮއބްސަވޭޝަންަތކާއި  ޯހދުންތައް(،  ކްލިނިކަލް  )މިސާލަކަށް  ޯހދުންތަކާއި   މިއީ 
ފިޔަޅުތަކާއި، ހަމައެހެންމެ އެކަންކަން ކުރި ސަބަބާ ބެހޭ ޮގތުން ހެކިބަސް ދޭ ހެކިންނެވެ.

 ޕްޮރފެޝަނަލް ވިޓްނަސްއެއްގެ ހައިސިއްަޔތުން ލިޔުމުން، އަދި އަނގަބަހުން ހެކިބަސް އަދާކުރަންވާނީ،
ކުރު އަދި ސާފު ބަހުން ކްލިނިކަލް ރެޯކޑްތަކާއި ހާދިސާގެ ޯނޓްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ. 

ލިބިފައިވާ އަނިޔާ  މިސާލަކަށް-  ދެވިދާނެއެވެ.  ވެސް  ޮއޕީނިއަން  ބައެއް  ޯހދުންތަކާމެދު   ޯހދުނު 
ޮގތްކަމަށް ފެންނަ ޮގތް

 ނަމަވެސް އަމިއްލަ ޮއޕީނިއަން އެވިޑެންާސއި ޯހދުނު ޯހދުންތަކުގެ ހެކި ކަން އެނގޭ ޮގތަށް ވަކިން
ބަޔާން ކުރަން ވާނެއެވެ.

ޚަބީރެއްގެ ޚާއްޞަވެފައިވާ ދާއިާރއަކުން ފަންނީ ނުވަތަ ޚާއްޞަ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ކަމެއްގެ  ިމއީ 
ބޭނުންތެރި ނުހަނު  ޝަރީއަތަށް  ހެކިބަހަކީ  ޚަބީރުންގެ  ެއހީތެރިވެދިނުމެވެ.  ޯކޓަށް   ަމއްޗަށް 
އަދި ބިނާކުރުމަށާއި  އެނިންމުންތައް  އަދި  ވާޞިލްވުމަށާއި  ނިންމުތަކަށް  ޚަބީރުގެ   ހެކިބަހެކެވެ. 
 އެނިންމުތައް ޝަރީޢަތަށް ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ޕްޮރސިކިއުޝަނާއި ދިފާޢުން އެކަމާ ގުޅިގެން ފާހަގަ

ކުރާކަންކަން ދިރާސާޮކށް ރަނގަޅަށް ވަޒަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.
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 ކުރެވޭ ސުވާލު ރަނގަޅަށް ފަހުމްވީކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. ސާފު ނުވާނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް
 ޮއޅުމެއް އަރާނަމަ އެކަމެއް ސާފުޮކށް ދިނުމަށް އެދެންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ޮއޅުން ފިލުވަން ވާނެއެވެ.
 އެވަރުންވެސް ސާފުނުވާނަމަ އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ރައުޔެއް ނުވަތަ ހެކިބަހެއް ނުދިނުމުގެ ޙައްޤު

ޚަބީރަށް ޮއންނާނެއެވެ.
 

 ަޚބީރު ރައުޔެއް ނުވަތަ ހެކިބަހެއް ދޭންވާނީ ޚަބީރުގެ ޢިލްމީ، ފަންނީ ނުވަތަ ތަޖުރިބާގެ ދާއިރާގެ
ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކަންޏެވެ. 

އެކަމަކަށް ނަމަ،  އެދިއްޖެ  ސާފުކުރުމަށް  ކަމެއް  ނުވަތަ  ސުވާލެއް  ބޭރު  ދާއިރާއިން   ޚަބީރުގެ 
 ޖަވާބު ނުދިނުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މިންވަރަކުން ެއކަމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ
 ދެއްކިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ސާފުބަހުން އެ މައުޟޫޢަކީ ޚަބީރުގެ ދާއިރާއިން ބޭރު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ
ކުރަންވާނެއެވެ. އެމައުޟޫޢަށް ވާހަކަ ދައްކަންވާނީ، އެކަމަށް ފަނޑިޔާރުގެ ހުއްދަ ޯހދުމަށްފަހުއެވެ. 

 ޚަބީރުގެ ހެކި ބަހަކީ ނުވަތަ ރައުޔަކީ ތެދު، އަދި ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި އަދި އެހެކިބަހެއް ނުވަތަ
 ރައުޔެއް އެކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކުރި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ދޭއެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އެކަންކަމާއި  ހުިރނަމަ،  ރައުޔު  ގިނަ  ރައުޔަށްވުރެ  އެއް  ކަމާގުޅިގެން   ހެކިބަސްދޭ 
އެކަންކަމަށް ވާޞިލްވި ޮގތްވެސް ބަޔާން ޮކށްދޭންވާނެއެވެ. 

 ަވކިކަމަކާ ގުޅިގެން ޮގތެއް ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މައުލޫމާތު ލިބިަފއި ނުވާނަމަ ނުވަތަ
އެނިންމުމަކާ ފުށުއަރާ ހެކި ހުރިނަމަ އެކަމެއް ސާފުޮކށް ހާމަކުރަން ވާނެއެވެ.

 ޢަމަލީ ޮގތުން އެޓެންޑްވެފައި ނުވާ މައްސަލައެއްގައި ޚަބީރެއްގެ ޮގތުން ހެކިބަސް ދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ
ޮގންޖެހުމެއް ބިނާކުރުމުގައި  ރައުޔެއް  ނުވަތަ  އަދާކުރުމުގައި  ހެކިބަސް  މައްސަލައެއްގައި   އެފަދަ 

ކުރިމަތިވިނަމަ އެކަމެއްވެސް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

 އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް އަސަރެއްޮކށްފާނެ ކަމަކާބެހޭ ޚަބީރުގެ ރައުޔަކަށް
 ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ މައްސަލައިގެ ޕްޮރސިކިއުޓަރަށް ނުވަތަ ފޯކަލް ޮޕއިންޓަށް ނުވަތަ ޯކޓަށް
 އެއްވެސް ލަސްކުރުމެއް ނެތި އެކަން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އެކަން އެނގެންޖެހޭ މީހުންނަށް އެ މައުލޫމާތު
އެކަން ޕްޮރސިކިއުޓަރ  ކިބައިންނެވެ.  ޕްޮރސިކިއުޓަރުގެ  މައްސަލައިގެ  އެދޭނީ   ޯފރުޮކށްދިނުމަށް 
 ނުޮކށްފިނަމަ ނުވަތަ އެކަން ކުރުމުގައި ލަސްވަމުންދާނަމަ، ސީދާ ޯކޓަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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ސް ބަ ކި ގެ ހެ ން ރު ބީ ޚަ

 އަދި މިފަދަ ކަމަކާގުޅިގެން ކުރިއަށް ދާނެގޮތުގެ އިރުޝާދު ބޭނުންވާނަމަ ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
.ޮއފީހުން، ޯކޓުން ނޫނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ލަފައެއް ޯހދިދާނެއެވެ

 އެއް ޚަބީރަކު އަނެއް ޚަބީރުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަމަށާއި މަސައްކަތަށް އިހްތިރާމްކުރަން ވާނެއެވެ. އަދި
 ެއހެން ޚަބީރެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަގޮަތކުން ތިމާގެ ހެކިބަހަށް ނުވަތަ ރައުޔަށް އަސަރެއް ކުރިއަ

ދީގެންނުވާނެއެވެ.

 ަމއްސަލައަކާ ގުޅުންުހރި މީހަކަށް އެެޓންޑްކުރާ ވަގުތު ނުވަތަ ލަސްނުޮކށް އެކަމާ ގުޅުން ހުރި
އެކަންކަމަށް ކުރަންވާނެއެވެ.  ތައްޔާރު  ރިޯޕޓެއް  ފުރިހަމަ  ބިނާޮކށް ސައްހަ  މައްޗަށް   ކަންކަމުގެ 
މިޮގތުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.  ކުރުމުން  ފުރިހަމަ  ޯފމެއް  އެފަދަ  ޙާލަތުގައި  ހުންނަ  ޯފމު   ާޚއްޞަ 

ޯފރުޮކށްދޭ މައުލޫމާތަކީ ކަށަވަރު ތެދު މައުލޫމާތަށް ވާންވާނެއެވެ.

 ޙާއްސަވެފައިވާ ދާއިރާއިން އަދާހަމަކުރަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ. ގުޅުންހުރި ޤާޫނނާއި ޯކޑްސް ޮއފް
 ޕްރެކްޓިސްއަށް އަހުލުވެރިވާންވާނެއެވެ. ަވކިން ޚާއްޞަޮކށް އަންނަނިވި ކަންކަންކަމަށް އަހުލުވެރިވުން

މުޙިއްމެވެ.

 ަޚބީރެއްގެ ޮގތުގައި ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކަންކަން އަމަލީ ޮގތުން ތަޖުރިބާކުރެވި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު
 ލިބިފައިވާނަމަ ޚަބީރެއްގެ ޮގތުން އެކުގައި ނުވަތަ އެއްދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް އަލަށް
ޯފރުޮކށްދިނުމާއި މައުލޫމާތު  ބޭނުންތެރި  އެކަމުގައި  ޭއނާއަށް  ޖެހިއްޖެނަމަ  އަދާކުރަން   ހެކިބަސް 
ތައްޔާރުވެ އަާދކުރުމަށް  ހެކިބަސް  ޮއތްތަނުގައިވެސް  ކުިރއަށް  އަދި  ޤާއިމްޮކށްދިނުމާއި   އިތުބާރު 

ހުރުމަށް ބާރު އެޅުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

ޯނޓުކުރުމާއި ރެޯކޑް ެބހެއްޓުން

އަދާހަމަކުރަމުން ގެންދިއުން

 ެއކިކަންކަމާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯްޓތައް ނުވަތަ ޯފމްތައް ފުރިހަމަ ކުރާނެ ޮގތް އެނގިފައި
ޮއތުން

ޯކޓުގައި އަނގަބަހުން ހެކިބަސް ދޭ ޮގތް އެނގިފައި ޮއތުން
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 ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޯފރުޮކށްދެވޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުގެ އިތުރުން އަފަދަ ތަކެތި
.ގެންގުޅުމުގައި ލިޔުންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ

 އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ސިއްރު ނުވަތަ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިުޔމެއް ނުވަތަ އޭގައިވާ
މައުލޫމާތެއް ކަމާގުޅުން ނެތް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޙިއްޞާޮކށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ޮއތްނަމަ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ލަސްނުޮކށް މައްސަލައިގެ ޕްޮރސިކިއުޓަރަށް
މަސްލަހަތަކުން އެަފދަ  ޯކޓުން  ވާނެއެވެ.  ހާމަކުރަން  ޯކޓަށް  ޮޕއިންޓަށް ނުވަތަ  ފޯކަލް   ނުވަތަ 
ހެކިބަސް މައްސަލައެއްގައި  އެ  ޙާލަތުގައި  ކަނޑައަޅާ  ކަމަށް  ނުކުރާނެ  އަސަރެއް   މައްސަލައަށް 

އަދާކުރެވޭނެއެވެ.

ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ސިއްރު ލިއެކިއުންތަކަށް ރައްކާތެރިވުން

މަސްލަހަތު ފުށުއެރުން

އިސްތިސްާނއީ ޙާލަތެއްކަމުގައި ބެލިދާނެ ކަންކަން

 މައުލޫމާތު އެފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވާ މީހާގެ ރުހުން ޮއތުން ) އަދި އެކަމުގައި ޤާނޫނީ
ޮގތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތުން(

ޤާނޫނަކުން ހާމަކުރުމަށް ލާޒިމްވުން

ޯކޓުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލްކުން އަމުރުކުރުމުން

މިސާލު

ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލަ  ނުވަތަ  ޮގތުން  ދާއިރާގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ނުވަތަ  ޮގތުން   ޢާއިލީ 
ުގޅުން ހުރި މީހަކު މައްސަލާގައި ހިމެނުން ނުވަތަ މައްސަލާގައި އަމިއްލަ މަސްަލހަތެއް ޮއތުން
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ހެކިން ޯކޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުން ބިނާވެގެން ވަނީ 3 މަރުހަލާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ

 ހެކިބަސް ދިނުމަށް ޯކޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ހެއްކާ ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރާނީ އެ ހެއްކަކުގެ ހެކިބަސް
 ނަގައި ދިނުމަށް ޯކޓަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. ޕްޮރސިކިއުޝަނުން ހުށަހެޅި ހެއްކަކު ނަމަ މި
ނަމަ ހެއްކަކު  ހުށަހެޅި  މީހާ  ލިބޭ  ދަޢްވާ  ޕްޮރސިކިއުަޝނުންނެވެ.   މަރުޙަލާގައި ސުވާލުކުރާނީ 

ދިފާޢުންނެވެ.

ޯކޓުގައި ހެކިބަސް ދިނުމުގެ މަރުހަލާތައް

އެގްޒަިމނޭޝަން އިން ޗީފް

އެގްޒަމިނޭޝަން އިން ޗީފް

ކްޮރސް އެގްޒަމިނޭޝަން؛ އަދި

ރި-އެގްޒަމިނޭޝަން
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 އެގްޒަމިނޭޝަން އިން ޗީފް މަރުހަލާގައި ސުވާލުޮކށް ނިމުމުން މައްސަލާގައި ހިމެނޭ އަނެއް ޕާޓީ
 ިއން ހެކި ކްޮރސް އެގްޒަމައިން ކުރާނެއެވެ. މިސާލަކަށް- ޕްޮރސިކިއުޝަންގެ ހެއްކަކު ނަމަ މި

މަރުހަލާގައި ސުވާލުކުރާނީ ދަޢްވާ ލިބޭ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ދިފާއީ ވަލީލެވެ.

 ކްޮރސް އެގްޒަމިން ކުރާއިރު، ސުވާލުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ހެކިންދިން ހެކިބަހުގައި ހިމެނުނު ކަންކަމާ
ގުޅޭޮގތުންނެވެ.

 ކްޮރސް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ ބޭނުމަކީ ހެކިންގެ ހެކި ބަހުގެ ސައްޙަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަތުމާއި
 ހެކިބަހުގައި ހުރި ބަލިކަށިކަން ހާމަކުރުާމއި އަދި ހެކި ބަހުގައި ބުރަދަނެއް ެނތްކަމަށް ސާބިތުޮކށް

ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ކްރޮސް އެގްޒަމިނޭޝަން
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އެ ސުވާލުކުރާނީ  މިމަރުޙަލާގައި  ނިމުމުން  ސުވާލުޮކށް  މަރުޙަލާގައި  އެގްޒަމިނޭޝަންގެ   ކްޮރސް 
 ހެއްކަކުގެ ހެކިބަސް ނަގައި ދިނުމަށް ހެށަހެޅި ފަރާތުންނެވެ. ޕްރިސިކިއުޝަނުން ހުށަހެޅި ހެއްކެއް
 ނަމަ މިމަރުޙަލާގައި އެ ހެއްކާ ސުވާލުކުރާނީ ޕްޮރސިކިއުޝަނުންނެވެ. ދިފާޢުން ހުށަހެޅި ހެއްކެއް

ނަމަ ސުވާލުކުރާނީ ދަޢްވާލިބޭ މީހާ ނޫނީ އޭނާގެ ދިފާޢީ ވަކީލެވެ.

 މި މަރުޙަލާގެ ސުވާލުތައް ބިނާވާނީ ކްޮރސް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ މަރުޙަލާގައި ފާހަގަވި ކަންކަމުގެ
 މައްޗަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މަރުޙަލާގައި މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި ކްޮރސް އެގްޒަމިނޭޝަންގެ މަރުޙަލާގައި
 ފާހަގަވި ކަންކަން އިތުރަށް ސާފުކުރުން ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ

މައްޗަށެވެ.

 މިއިން އެއްވެސް މަރްޙަލާއެއްގައި، ހެކިން އިންޓިމިޑޭޓްޮކށް، ޖެއްސުންޮކށް، ހެރޭސް ކުރުމަކީ ހުއްދަ
 ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ސުލޫކާވެސް ޚިލާފު ކަމެކެވެ. ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގެ
 ފުރިހަމަ ޮކންޓްރޯލް ޮއންނަނީ ފަނޑިޔާަރށް ކަމަށްވާތީ، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި މިބާވަތުގެ ކަންކަން
ހިނގާކަމަށް ކަމެއް  އެކަހަލަ  ފަރާތުން  މީހެއްގެ  އެއްވެސް  ކަމެކެވެ.  ފަނޑިޔާރުގެ   ހުއްޓުވުމަކީ 
 ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަން ފަނޑިޔާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޕްޮރސިކިއުޓަރުން

ކުރާނެ ކަމެކެވެ.

ރި-އެގްޒަމިނޭޝަން
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 ޢާންމު ޮގތެއްގައި، ޚަބީރުންގެ ހެކިބަސް ޯހދާނީ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ މަރްޙަލާގެ ޯކޓުންނެވެ. އެއީ
 ކުރިމިނަލް ޯކޓާއި ޖުވެނައިލް ޯކޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓުތަކުންނެވެ. ހައިޯކޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވާހަކަތަކަށެވެ. ދައްކާފައިވާ  ހެކިން  ދަށުކޯޓުގައި  ވާނީ  ބަޯރސާ  ޮގތެއްގައި  ޢާންމު   މަރްޙަލާގައި، 
 މަތީ މަރްޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ގަވާއިދުތައް ޮއންނަ ޮގތުން، އަލުން ހެކިބަސް ނަގާނީ ވަރަށް އާދަޔާ
 ޚިލާފު ޙާލަތުތަކުގައެވެ. އެކަހަލަ ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ، ދަށު ކޯޓުގައި ހެކިން ދަްއކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް
 ބަލައިގެން މައްސަލަ ނިންމާނީއެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައި، ދަށު ކޯޓުގައި ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަކީ

ޢަދުލް އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޮކންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމަކަށްވަނީއެވެ.






