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 2022/9 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( އަށް  2010/22 ނަންބަރު  ނު ޤާނޫ 

 ޤާނޫނު ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ވަނަ އި  4

 

 .ގެނައުން އިްޞލާޙުތައް އަންނަނިވި  އަށް)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަުކގެ ޤާޫނނު(  2010/22ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން. 35ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ހައިކޯޓު ހިނގަމުންދާ 
 ތަން 

ހައިކޯޓު އަިދ ހައިކޯުޓގެ އެންމެަހއި ޝަރީޢަތްތަުކގެ އަޑުެއހުން ޢާންމު ގޮތެއްަގިއ  )ހ( .35

ޢަްއޔަންކުރެޭވ އެންމެަހިއ ފަނޑިޔާރުން ޤާއިމުެވ ހިނގަމުންދާނީ، އަދި ަހއިކޯޓަށް 

 ތިބޭނީ، މާލޭގައެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ހައިޯކޓުގަިއ ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަުކެގ  )ށ(  

ލަކުން، މާލެ ފިޔަވަިއ ޞޫ ޢަދަދަށް ބަލައި، ހައިކޯުޓގެ ގަާވއިދުގައި ކަނޑައަޅާ އު

ރާއްޖޭެގ އެހެްނ ރަްށރަށުގަިއ ހަިއކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުެގ ައޑުއެހުންތައް ބޭްއވުމުެގ 

 އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ. 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 71ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

އަމިއްލަ 
އިސްނެގުމުގައި 

 މައްސަލަ ނުހިންގުން 

މި ޤާނޫނުގައި ނުވަަތ އެހެްނ ޤާނޫނެއްގަިއ ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެން ގޮތަކަްށ  )ހ( .71-1

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ކަމާބެޭހ ޤާނޫނަކުން ކޯޓަކަްށ 

ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޞާްޞގެ ތެރެއިްނ އެ ކޯޓުން ަބލަމުންދާ މައްސަލައެްއަގިއ 

އެ ކޯަޓކުން ުކރާ އަމުރެްއ      ގެ ދަށުން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިުޖރާއަތު

ނުވަތަ ނިންމާ ނިންމުމެއް ފިޔަވައި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓަކުން، އެ ކޯުޓެގ 

 މައްސަަލ ހިްނގައި، ނިންމުމެއް ނިްނމައިގެންނުވާނެއެވެ.  އިސްނެގުމުގައި އަމިއްލަ
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އަމިްއަލ އިްސނެގުމުގަިއ މައްސަަލ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، "ކޯޓުެގ  )ށ(  

ހިންގައި، ނިންާމ ނިންމުން" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ 

ކަނޑައެޅިގެން ބާރު ލިބިދޭ ާޙލަތެއް ނޫން ޙާލަެތއްގައި، ެއ ކޯޓެއްގެ އަިމްއަލ 

އިސްނެގުމުގައި މައްަސލަ ހިންަގއި، ގޮތެއް ނިންމާ ނިންމުމަށާއި އެ ކޯޓެއްެގ 

 ރުންގެ ޢާންމު މަޖިލީހުްނ ނިންމާ ނިންމުންވެސް ހިެމނޭގޮތުންނެވެ.ފަނޑިޔާ

މި މާއްދާެގ )ހ( ެއހެްނ އޮތުމަކުން، ޤާނޫނުތަާކ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން ޢަދުުލ  )ނ(  

އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުަތކުން ކުރާ އެންެމހައި ކަންތައްތަްއ 

ޅޭ ކަންކަމުގައި، އިދާރީ ހިންގުމާެބޭހ ރައްކާތެިރކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ކޯޓަކާ ގު

ލުތަްއ ކަނޑައެޅުމަްށ ކޯޓުތަކަްށ ލިިބެގންވާ އިޚްިތޔާރަށް، ޞޫގަވާއިދުތަކާިއ އު

ނުވަތަ ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަތައް ަބލައި ގޮތެްއ ކަނޑައެޅުމަށް މި 

ޔާރަށް އެއްވެްސ ޤާނޫނުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކޯޓުތަކަށް ލިބިދޭ ިއޚްތި

 ހަނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިިވ ގޮަތށް އިޞްލާޙުުކރުން. 76ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަްށވުެރ ދިގުނޫްނ މުއްދަތަކަްށ ޖަަލށްލުން ނުވަަތ ޭގގަިއ  3 )ށ( .76 

 ބަންދުކުރުން.
 

 އަންނަނިިވ ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަަނ މާއްދާ 77ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

 

ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމަށް 
 ތަބާވުން 

ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުުކރުން ފަސްުކރުމަށް އެ ޯކޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްަސލައެްއ  .77

އިސްތިއުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން ނާންާގހާ ހިނދަކު، ކޮންމެ ކޯެޓއްގެ ނިންމުމަކީ، ވެރިކަން ހިންާގ 

ފަރާތުންނާއި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުންނާއި، ޢަދުލު އިންާޞފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ބާރުންނާއި، 

މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ީމހުންނާއި، ދައުލަުތގެ މަޤާމުތަކާ ހަވާުލވެތިބި މީހުންނާިއ، 

ންމެހަިއ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މަްއޗަށް އެކުެލވިގެންވާ ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި އެ

 ރައްޔިތުން އެ މައްޗަްށ ޢަމަލުުކރުން ލާޒިުމ ނިންމުމެކެވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ދިވެިހރާއްޖޭެގ  35މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ  .5

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާެއކު ުއވުނީއެވެ.އުތުރާއި ެދކުނުގަިއ ޤާއިމުކޮށްފައިާވ ހަިއކޯޓުގެ ެދ ގޮފި، މި ޤާނޫނަށް 
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ދިވެިހރާއްޖޭެގ އުުތރާިއ ދެކުނުަގިއ މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުުކރަން ފެށުމުެގ ުކރިްނ  .6

ަހއި މުދަާލިއ ގޮފީެގ މިލްުކވެރިކަމުެގ ދަށުަގއި ނުވަަތ ބެލެެހއްޓުމުގެ ދަުށގަިއ ހުިރ އެންމެޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯުޓގެ ެދ 
 ބަދަުލވީއެވެ.ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ފައިސާއާއި ވަސީލަތްތައް، 

 

         މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެިހރާއްޖޭެގ އުތުރާއި ދެކުނުަގއި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގެ   )ހ( .7

          ަވއްޒަފުން މަސައްކަތްުކާރނެ އެހެން ތަެނއް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާތާ ދެ ގޮފީގައި މަސައްކަތްުކރަމުންދިޔަ މު

          )ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުެގ ތެޭރގައި ޑިޕާޓްމަންްޓ އޮްފ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅައި، 60

އެ މުއްދަތުެގ ތެޭރގަިއ ެއ މުވައްޒަފުން އަދާކުރަމުންދިަޔ ފެްނވަރުެގ އެހެްނ ވަޒީފާެއއް، ެއހެން ކޯަޓކުން ނުވަަތ 

ޝަރުޢީ ދާިއރާެގ އެހެްނ އިާދރާއަކުްނ ހަމަޖައްަސއި، ެއ މުވައްޒަފުންެގ ވަޒީފާ ބަަދލުކުރުުމގެ ކަންކަްނ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހައިޯކޓުެގ އުތުރާއި ދެކުނު ގޮީފގައި މަސައްކަްތކުރަމުންދިަޔ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާ )ށ(

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަދަލުުކރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްަސއި ިނމެންދެން އެ މުވައްޒަފުން ތިބޭނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮްފ 

 ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުެގ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގަެއވެ.
 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯުޓގެ ދެ ގޮތްޕަށް ހުށަހެޅި، މި  .8

އެތަންތަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮްށ ހިންގަމުންގޮސްފަިއވާ އެްނމެހައި މައްަސލަތައް، މާޭލގައި ހިނގަމުންދާ ަހއިކޯޓަްށ 

)ތިީރސް( ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލަތަްއ އެ ކޯޓުގައި ބަަލިއ  30ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ ބަދަލުވީއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް 

 އިާދރީ އިންތިޒާމުތައް، ހައިކޯޓުން ހަމަޖައްސަންވާެނއެވެ. ގޭނެހިން

 

ރީޚުން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުުކރާ ތާ  .9

 ފެށިގެންނެވެ.

______________________ 


