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ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 40/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް
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 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެދުވަ ބުދަވި  01މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
 އަްށ  (ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓުތަުކގެ) 4101/44ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަަނ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރެްއވި 42
 ޑިސެންބަރު 00 ،ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން 24ސީގެ ޤާނޫނުއަސާ "ލުބިވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  0

  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންރައީ ދުވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 0236 ޞަފަރު 02) 4102
 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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 4903/39 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ) 0202/00ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  0

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން. 4909/44ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން. ވަނަ މާްއދާ 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

 ސުޕްރީމްކޯޓު 
 އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް 

ނިޑޔާރާއެކު އެ ކޯޓަށް  )ހ( .5 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓު އެކުލެވިގެންވާނީ އުއްތަމަފަ
ނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ  5ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ  )ފަހެއް( ފަ

ނޑިޔާރުންގެ   ޖުމްލަ ޢަދަދު ވާންވާނީ އޮނަހިރި ޢަދަދަކަށެވެ. ފަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 031ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ށ(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ކަ
ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ދައުލަުތގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ  އުއްތަމަފަ

 އެވެ.ހައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  )ނ(   މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އެމީހަކު  ނޑިޔާރަކު، އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ ފަ އެއްވެސް ފަ

ނޑިޔާރަކު ޤާބިލު ނޫންކަމަްށ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން، އެ ފަ
މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުަށހަޅައި މަޖިލީުހގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ 

 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣުަލބިއްޔަުތން ފާސްވުމުންނެވެ.

ނޑި )ރ(   ޔާރުކަމުގެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، މި މާއްދާެގ )ނ( ގެ ަދށުން ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ
މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ނޑިޔާރުންގެ ނަންތަްއ މި ޤާނޫނަށް  ވަނަ އިޞްާލޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް  0ހުށަހަޅާ ފަ
)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް  4ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ ގިނަވެގެްނ 

 އްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކޮމިޝަނުން ރަ
ނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން )ހަެތއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1 އެ ފަ

ނޑިޔާރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމާމެދު ގޮތެއް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ެއ ފަ
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭ މި މާއްދާގެ  )ބ(   )ނ( ގެ ދަށުްނ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުަލތުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުްނ  ފަ
އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމެއް ވާނަމަ އެ ކަމެއް، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން 

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާ ނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ މުން ވަކިކުރެވޭ ފަ
 )ހަެތއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  1ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންާމތާ ގިނަވެގެން ޖުމްލަ 

 އެ ފަރާތްތަކުން ކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ.
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ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭ  )ޅ(   މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުްނ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުންގެ  ފަ ނޑިޔާރުން އެ ފަ ފިޔަވައި، ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ދެންތިބި ފަ

 މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ބަންުދ  )ކ(  
ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

އެ ކަންަކން ، އެ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުުރމަށްޓަކައި
ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާޫނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އިޖުރާއަތުތަކަށް އަދި 

އިސްތިސްނާ ގެނައުމުގެ ބާރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  މުއްދަތުތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ިމ މާއްާދގެ )ރ( އަދި )ބ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ 
ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ރުމަށްޓަކައި، އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކަށް އަދި މުއްދަތުތަކަށް 

 އިސްތިސްނާ ގެނައުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

ނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުްނ ސުޕްރީމް )އ(   ކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( ގެ  4909/04މީހުންނަށް ޤާޫނނު ނަްނބަރު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކާއި  43 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައި ކަ
 އިމްތިޔާޒުތައް ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ ލިބިދޭންވާނެއެވެ.

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. ވަނަ ާމއްދާ 45ޤާނޫނުގެ  ބުނެވިދިޔަ .4

ހައިކޯޓު ހިންގުމާއި ހައިކޯޓުގެ 
 ގޮފިތައް ކަނޑައެޅުން 

 ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހައިޯކޓު ހިނގަމުންދާނީ މާލޭގައެވެ. )ހ( .45

  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެްސ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު )ށ(  
ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  0)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް  4909/44

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި  09ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ 
ސަރަޙައްދުތަކުގެ  ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި ޤާއިމުކޮްށ އެ

ކުެގ ނިންމުންތައް އިސްތިުއނާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަ
 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި ޤާއިމުކުރާނެ ރަށަކާއި،  )ނ(    މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކަ
ނޑައަޅާނީ އެ ދެ ގޮތްޕަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައް  ދުތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަ

 ސުޕްރީމްކޯޓުންނެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ ހައި )ރ(    ކޯޓަށް ވަކި ޚާއްޞަ އިޚްތިޞާޞްތަކެއް ކަ
)ށ( ގެ ަދށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފީެގ ތެެރއިން ކޮންމެ ގޮތްޕެއްގެ 
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނނީ އެ ސަރަޙައްދެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ނިންމާ 

 ރުން އެކަންޏެވެ. މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކު
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ނޑިޔާރުން ހަމަޖައްސާނީ  )ބ(   މި މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުެރވޭ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަްށ ފަ
ނޑިޔާރުންގެ ތެެރއިން ކޮންމެ ގޮތްޕަކަްށ  0ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިާވ  )ނުވައެއް( ފަ

ނޑިޔާރުންގެ ިނސްބަތުންނެވެ.  4  )ތިނެއް( ފަ

ނޑިޔާރުންގެ  މި މާއްދާގެ ދަށުން )ޅ(   ޤާއިމުކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ހަިއކޯޓުގެ ފަ
ނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމަކީ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ  ތެރެއިން ފަ

 އިސްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ނޑިޔާރުން މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ހައިކޯޓު )ކ(   ގެ ގޮފިތަކަށް ފަ
ނޑިޔާރުކަމުގެ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ިހންގުމުެގ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ  ހަމަޖެއްސުމުގައި ފަ

 ތަޖުރިބާއަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ތަްނ، މި ާޤނޫނުްނ ގެްނނަ ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަަތ ވަކި މާއްދާެއއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަން .4
 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

 ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ަތޞްދީޤުކޮށް، ފާސްވެ، ޤާނޫނު  މި ފަށާނީ، ޢަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  މި .3
 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 
 
 
 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


