ވޮލިއުމް43 :

ރޚު 19 :ޞަފަރު  11 - 1436ޑިސެންބަރު  2014ބުރާސްފަތި
ތާ ީ

އަދަދު490 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު40/2014 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު490 :

ރގެ
ޖލީހުގެ ތިންވަނަ ދައު ު
އޔިތުންގެ މަ ި
ސންބަރު މަހުގެ  01ވި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރަ ް
 4102ވަނަ އަހަރުގެ ޑި ެ
ށ
ކގެ ޤާނޫނު) އަ ް
ޖގެ ކޯޓުތަ ު
އވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 44/4101ދިވެހިރާއް ޭ
ސކުރެ ް
ނ ޖަލްސާއިން ފާ ް
 42ވަ ަ
އވާ ގޮތުގެ މަތިން 00 ،ޑިސެންބަރު
ގ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ  24ވަނަ މާއްދާގަ ި
 0ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމު ެ
ޔ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން،
 02( 4102ޞަފަރު 0236ހ) ވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
އވެ.
ވއްޖެ ެ
ގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެ ި
ޓ ަ
ހސަރުކާރުގެ ގެޒެ ު
މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދިވެ ި

2

ވޮލިއުމް43 :
ވޮލި ުއމް34 :

ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ޓ
ގ ގެޒެ ް
ކރު ެ
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު490 :
ދދު309 :
އަ ަ

ނބަރު39/4903 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 00/0202ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް
 0ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ގނައުން.
ނބަރު ( 44/4909ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެ
ޤާނޫނު ނަ ް
ކރުން.
އދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ު
 .0ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  5ވަނަ މާ ް
ސުޕްރީމްކޯޓު
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް

.5

(ހ)

ސުޕްރީމްކޯޓު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޑޔާރާއެކު
އުއްތަމަފަނ ި

އެކުލެވިގެންވާނީ

އެ

ކޯޓަށް

ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ ( 5ފަހެއް) ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށެވެ .އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު ވާންވާނީ އޮނަހިރި ޢަދަދަކަށެވެ.
(ށ)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ  031ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ
އުއްތަމަފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ ދައުލަ ު
ހައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ
އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ،އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އެމީހަކު
ޤާބިލު ނޫންކަމަށް ،ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ،އެ ފަ ނޑިޔާރަކު
ހގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ
ށހަޅައި މަޖިލީ ު
ނގެ މަޖިލީހަށް ހު ަ
މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތު ް
ތން ފާސްވުމުންނެވެ.
ލބިއްޔަ ު
ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަދެބައިގެ އަޣު ަ

(ރ)

ދށުން ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ
ގ (ނ) ގެ ަ
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ،މި މާއްދާ ެ
މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ލޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް
އ މި ޤާނޫނަށް  0ވަނަ އިޞް ާ
ހުށަހަޅާ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތަ ް
ނ ( 4ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް
ށތާ ގިނަވެގެ ް
ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ތއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައް ހުށަހަޅާތާ ގިނަވެގެން ( 1ހަ ެ
ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

އ
ެ

ފަނޑިޔާރުން

ވަކިކުރުމާމެދު

މަޤާމުން

ގޮތެއް

ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ނ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށު ް
ފަނޑިޔާރުން

ވަކިކުރުމުގެ

ސަބަބުން

ދިވެހި

ގ
ލތު ެ
ދައު ަ

ކަމާބެހޭ

ނ
ފަރާތްތަކު ް

އިންތިޒާމުކޮށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމެއް ވާނަމަ އެ ކަމެއް ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން
ސުޕްރީމްކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ

މަޤާމުން

ވަކިކުރެވޭ

ފަނޑިޔާރުން

ވަކިކުރުމަށް

ތއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މތާ ގިނަވެގެން ޖުމްލަ ( 1ހަ ެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިން ާ
ވނެއެވެ.
އެ ފަރާތްތަކުން ކޮށް ނިންމަން ާ

33

ވޮލިއުމް43 :

ވޮލި ުއމް34 :

ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު490 :

ދދު309 :
އަ ަ

(ޅ)

ނ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށު ް
ފަނޑިޔާރުން ފިޔަވައި ،ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ދެންތިބި ފަނޑިޔާރުން އެ ފަނޑިޔާރުންގެ
މަޤާމުގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ.

(ކ)

ދ
މި މާއްދާގެ (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ބަން ު
ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތެރެއިން

ކަންކަމުގެ

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކުރަންޖެހޭ

ކޮމިޝަނުން

ކަންކަން

ކން
ރމަށްޓަކައި ،އެ ކަން ަ
އވާ މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކު ު
އެ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ވ އިޖުރާއަތުތަކަށް އަދި
ނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާ ޫ
މުއްދަތުތަކަށް

އިސްތިސްނާ

ގެނައުމުގެ

ބާރު

ޖުޑީޝަލް

ސަރވިސް

ކޮމިޝަނަށް

ޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ
ދގެ (ރ) އަދި (ބ) ގައި ބަ ާ
މ މާއް ާ
ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ި
ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުއްދަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ކަންކަން ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކަށް އަދި މުއްދަތުތަކަށް
ގންވެއެވެ.
އިސްތިސްނާ ގެނައުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބި ެ
(އ)

ނ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭ
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށު ް
ނބަރު ( 04/4909ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ
ނނު ނަ ް
މީހުންނަށް ޤާ ޫ
 43ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަކާއި
ނ ލިބިދޭންވާނެއެވެ.
އިމްތިޔާޒުތައް ދައުލަތުގެ ފަރާތު ް

ޙކުރުން.
މއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ ާ
ހައިކޯޓު ހިންގުމާއި ހައިކޯޓުގެ
ގޮފިތައް ކަނޑައެޅުން

.45

(ހ)
(ށ)

ކޓު ހިނގަމުންދާނީ މާލޭގައެވެ.
ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ހައި ޯ
މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

އެހެން

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،

ޤާނޫނު

ނބަރު
ނަ ް

( 44/4909ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް  0ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ
ށތާ ( 09ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
ދެކުނުގެ

ށ އެ
ސަރަޙައްދެއްގައި ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި ޤާއިމުކޮ ް

މެޖިސްޓްރޭޓް

ގ
ކޯޓުތަކު ެ

ނިންމުންތައް

ސަރަޙައްދުތަކުގެ

އނާފުކުރެވޭނެ
އިސްތި ު

އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފި ޤާއިމުކުރާނެ ރަށަކާއި،
އެ

ދެ

ގޮތްޕަށް

ނިސްބަތްވާ

ސަރަޙައްދުތަކަކީ

ކޮބައިކަން

ކަނޑައަޅާނީ

ސުޕްރީމްކޯޓުންނެވެ.
(ރ)

ހައިކޯޓަށް ވަކި ޚާއްޞަ އިޚްތިޞާޞްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް ،މި މާއްދާގެ
ރއިން ކޮންމެ ގޮތްޕެއްގެ
ގ ތެ ެ
ދށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފީ ެ
(ށ) ގެ ަ
ނނީ އެ ސަރަޙައްދެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ނިންމާ
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެ ޭ
މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުން އެކަންޏެވެ.

44

ވޮލިއުމް43 :
ވޮލި ުއމް34 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެ ް
ޓ
ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު490 :
ދދު309 :
އަ ަ

(ބ)

ށ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖައްސާނީ
ރވޭ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަ ް
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކު ެ
ށ
ރއިން ކޮންމެ ގޮތްޕަކަ ް
ވ ( 0ނުވައެއް) ފަނޑިޔާރުންގެ ތެ ެ
ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންކޮށްފައި ާ
ނސްބަތުންނެވެ.
( 4ތިނެއް) ފަނޑިޔާރުންގެ ި

(ޅ)

އކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ހަ ި
ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމަކީ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ
އިސްފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ސުޕްރީމްކޯޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

(ކ)

މި

މާއްދާގެ

(ޅ)

ވ
ގައި ާ

ގޮތުގެމަތިން

ހައިކޯޓުގެ

ގޮފިތަކަށް

ފަނޑިޔާރުން

ގ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ
ހންގުމު ެ
ހަމަޖެއްސުމުގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ތަޖުރިބާގެ އިތުރުން ި
ތަޖުރިބާއަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ނނަ
ނ ގެ ް
ޤނޫނު ް
އއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަން ،މި ާ
ތ ވަކި މާއްދާ ެ
އދާއަކަށް ނުވަ ަ
ނނުގެ ވަކި މާ ް
 .4ބުނެވިދިޔަ ޤާ ޫ
އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.
ނ
ތޞްދީޤުކޮށް ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހު ް
ނ ފާސްވެަ ،
ނ ފަށާނީ ،މި ޤާނޫ ު
ށ ޢަމަލުކުރަ ް
 .3މި ޤާނޫނަ ް
ފެށިގެންނެވެ.
________________________

5

5

