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 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނ ނު( އަށް   22/ 2010 ނަންބަރު  ނު ޤާނ  

 ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ވަނަ އި  4

 

 . ެގނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި )ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުެގ ޤާނ ނު( އަށް 2010/22ނަންބަރު  ޤާނ ނު

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  35ޤާނ ނުެގ ބުނެވިދިޔަ  .1

 

ހައިކޯޓު ހިނގަމުންދާ  
 ތަން 

ޢާންމު   )ހ( . 35 ައޑުެއހުން  ޝަރީޢަތްތަކުެގ  އެންމެހައި  ހަިއކޯޓުެގ  އަދި  ހައިކޯޓު 

އެންމެހައި   ޢައްޔަންކުރެވޭ  ހައިކޯޓަށް  އަދި  ހިނަގމުންދާނީ،  ޮގތެްއަގއި 

 ޤާއިމުވެ ތިބޭނީ، މާލޭގައެެވ. ފަނޑިޔާރުން 

ހިނަގމުންދާ  )ށ(   ހަިއކޯޓުަގއި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ކަނޑައަޅާ   ަގާވއިދުަގއި  ހަިއކޯޓުެގ  ބަލައި،  ޢަދަދަށް  މައްސަލަތަކުެގ 

ހަިއކޯޓުެގ  ޞ އު ރަށްރަށުަގއި  އެހެން  ރާއްޖޭެގ  ފިޔަަވިއ  މާލެ  ލަކުން، 

   އަޑުއެހުންތައް ބޭްއވުމުެގ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިެގންެވއެވެ. ޝަރީޢަތުެގ  
 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  71ބުނެވިދިޔަ ޤާނ ނުެގ  .2

 
އަމިއްލަ  

އިސްނެގުމުގައި  
 މައްސަލަ ނުހިންގުން 

މި ޤާނ ނުަގއި ނުވަތަ އެހެން ޤާނ ނެއްަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެން ޮގތަކަށް  )ހ( . 71-1

ޤާނ ނަކުން  ކަމާބެހޭ  ޤާނ ނުއަސާސީާއއި  ހިނދަކު،  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 

ބަލަމުންދާ   ކޯޓުން  އެ  ތެރެއިން  އިޚްތިޞާޞްެގ  ލިބިދީފައިވާ  ކޯޓަކަށް 
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އިޖުރާއަތު ކަނޑައަޅާފަިއވާ  ޤާނ ނުަގއި  އެ މައްސަލަެއއްަގއި  ދަށުން  ެގ 

ކޯޓަކުން ކުރާ އަމުރެއް ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއް ފިޔަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  

އަިމއްލަ ކޯޓުެގ  އެ  ކޯޓަކުން،  އިސްނެުގމުަގއި އެްއވެސް  މައްސަލަ    

 ހިންގައި، ނިންމުމެއް ނިންމަިއެގންނުވާނެެއވެ. 

އަމިއްލަ ިއސްނެުގމުަގިއ  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ކޯޓުެގ   )ށ(  

ެއވަނީ،   ބުނެފައި  ކަމަށް  ނިންމުން"  ނިންމާ  ހިންަގިއ،  މައްސަލަ 

ޤާނ ނެއްެގ ދަށުން ކަނޑައެޅިެގން ބާރު ލިބިދޭ ޙާލަތެއް ނ ން ޙާލަތެއްަގއި،  

އެ ކޯޓެްއެގ އަިމއްލަ ިއސްނެުގމުަގއި ަމއްސަލަ ހިންަގއި، ޮގތެއް ނިންމާ 

ފަނޑިޔާ ކޯޓެްއެގ  އެ  ނިންމާ  ނިންމުމަށާއި  މަޖިލީހުން  ޢާންމު  ރުންެގ 

 ނިންމުންވެސް ހިމެނޭޮގތުންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެން އޮތުަމކުން، ޤާނ ނުތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިން  )ނ(  

އެންމެހައި  ކުރާ  ކޯޓުތަކުން  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި  އިންޞާފު  ޢަދުލު 

ުގ ކޯޓަކާ  އެ  ޮގތުން،  ރަްއކާތެރިކުރުމުެގ  ކަންކަމުަގިއ،  ކަންތައްތައް  ޅޭ 

ލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ކޯޓުތަކަށް ޞ އިދާރީ ހިންުގމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އު

ލިބިެގންވާ އިޚްތިޔާރަށް، ނުވަތަ ކޯޓުެގ ޙުރުމަތް ކެނޑުުމެގ ަމއްސަލަތަްއ  

ޤާނ ނެއްެގ   އެހެން  ނުވަތަ  ޤާނ ނުން  މި  ކަނޑައެޅުމަށް  ޮގތެއް  ބަލައި 

 ޔާރަށް ެއއްެވސް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. ދަށުން ކޯޓުތަކަށް ލިބިދޭ އިޚްތި 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   76ބުނެވިދިޔަ ޤާނ ނުެގ  .3

 

ނުވަތަ   3 (ށ) . 76  ޖަލަށްލުން  މުއްދަތަކަށް  ދިުގނ ން  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ތިނެއް( 

 ޭގަގއި ބަންދުކުރުން. 
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 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. މާއްދާވަނަ   77ބުނެވިދިޔަ ޤާނ ނުެގ  .4

 
ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމަށް  

 ތަބާވުން 
ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ެއ   . 77

ކޯޓެއްެގ   ކޮންމެ  ހިނދަކު،  ނާންާގހާ  ކޯޓަކުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ  މައްސަލަެއއް 

ހިންާގ ފަރާތުންނާއި، ރައްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުންނާއި، ޢަދުލު  ނިންމުމަކީ، ވެރިކަން  

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ބާރުންނާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުަގއި ތިބި މީހުންނާއި،  

ދައުލަތުެގ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުެވތިބި މީހުންނާއި، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންެގ މަްއޗަށް 

ޚިދުމަތްތަކުން ސަލާމަތީ  މަްއޗަށް  އެކުލެވިެގންވާ  އެ  ރައްޔިތުން  އެންމެހައި  ނާއި 

 ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ. 
 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ    35މި ޤާނ ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމެުގ ކުރިން، ބުނެވިދިޔަ ޤާނ ނުެގ   .5
 ލުކުރަން ފެށުމާއެކު ުއވުނީއެވެ. އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހަިއކޯޓުެގ ދެ ޮގފި، ިމ ޤާނ ނަށް ޢަމަ

 

ކުރިން   .6 ފެށުމުެގ  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނ ނަށް  މި  ފެށުމާއެކު،  ޢަމަލުކުރަން  ޤާނ ނަށް  އުތުރާއި  މި  ދިެވހިރާއްޖޭެގ 
ޮގފީެގ މިލްކުވެރިކަުމެގ ދަށުަގއި ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުުމެގ ދަށުަގއި ހުރި ދެކުނުަގއި ޤާއިުމކޮށްފައިވާ ހަިއކޯޓުެގ ދެ  

 ބަދަލުވީެއވެ.ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް  މުދަލާއި ފަިއސާާއިއ ވަސީލަތްތަްއ،    އެންމެހައި

 

މި ޤާނ ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުެގ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭެގ އުތުރާއި ދެކުނުަގއި ޤާއިމުކޮށްފައިާވ ހައިކޯޓުެގ    )ހ( .7

ޮގފީަގއި   ޤާނ ނަށް  ދެ  ިމ  ތަނެއް،  އެހެން  މަސައްކަތްކުރާނެ  މުވަްއޒަފުން  މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ 

ފަށާތާ   ޖުޑީޝަލް   60ޢަމަލުކުރަން  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ތެރޭަގއި  ދުވަހުެގ  )ފަސްދޮޅަސް( 

އަދާކުރަމުންދިޔަ  މުަވއްޒަފުން  ެއ  ތެރޭަގިއ  މުއްދަތުެގ  ެއ  ކަނޑައަޅައި،  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

ިއދާރާއަކުން  ފެންވަ އެހެން  ދާއިރާެގ  ޝަރުޢީ  ނުވަތަ  ކޯޓަކުން  އެހެން  ވަޒީފާއެްއ،  އެހެން  ރުެގ 

 ހަމަޖައްސައި، އެ ުމވަްއޒަފުންެގ ަވޒީފާ ބަދަލުކުރުމުެގ ކަންކަން ނިންމަންވާނެއެވެ. 

ޮގފީަގިއ   )ށ( ދެކުނު  އުތުރާއި  ހައިކޯޓުެގ  ޮގތުެގމަތިން  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

އެ މަސައް ނިެމންދެން  ހަމަޖައްސައި  ކަންކަން  ބަދަލުކުރުމުެގ  ވަޒީފާ  ުމވަްއޒަފުންެގ  ކަތްކުރަމުންދިޔަ 

 މުވަްއޒަފުން ތިބޭނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުެގ މުަވއްޒަފުންެގ ޮގތުަގެއވެ. 
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އިމުކޮށްފަިއވާ ހަިއކޯޓުެގ ދެ ޮގތްޕަށް  މި ޤާނ ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އުތުރާއި ދެކުނުަގިއ ޤާ .8

ހުށަހެޅި، އެތަންތަނުަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންަގމުންޮގސްފަިއވާ އެންމެހައި މައްސަލަތަްއ، މާލޭަގއި ހިނަގމުންދާ 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއ މައްސަލަތަްއ    30ހައިކޯޓަށް ބަދަލުީވެއވެ. އަދި މި ޤާނ ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  

 ިއދާރީ އިންތިޒާމުތައް، ހަިއކޯޓުން ހަމަޖައްސަންވާނެއެެވ.  ޭގނެކޯޓުަގއި ބަލައި ހިން އެ

 

މި ޤާނ ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނ ނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ   .9

 ފެށިެގންނެވެ.ތާރީޚުން 

 

 
 


