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 5 އަށް( ޤާނޫނު  ފަނޑިޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/13 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ބިލު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު ވަނަ 

 
 

 

 .ގެނައުން އިޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް(  ޤާނޫނު ފަނިޑޔާރުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 ގޮތަށް އަންނަނިވި ފަހަތަށް ނަންބަރުގެ ވަނަ( 4) ގެ( ށ) އްދާގެމާ ަވނަ 15 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .1

 .އިތުރުކުރުން ނަންބަރެއް

 

ސާބިތުވެ ުޙކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ކުށެއް  (5) )ށ( .15 
 މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން.

 
 .ކުރުން އިތުރު މާއްދާ ދެ ގޮތަށް އަންނަނިވި  ފަހަތަށް މާއްދާގެ ވަނަ  23 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ .2

 
 ގުޅިގެން  ޤީޤަކާ ޙް ތަ  ޖިނާއީ 

 ސަސްޕެންޑްކުރުން 
 ނަމަ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތުހުމަތުަގިއ ފަނޑިޔާރަކު ަހއްޔަރުކޮށްފި  (ހ) .24

މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް ބަންދުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ 
އެ ފަނޑިޔާރަކު ސަސްެޕންޑް  ންސަރވިސް ކޮމިޝަނު

 ންވާނެެއވެ.ކުރަ
ކޮށްފައިވީނަމަެވސް، ން( ގައި އެހެން ބަޔާމި މާއްދާގެ )ހ (ށ)  

ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުަލއިފި 
އެމީހާެގ މައްޗަށް ނިާހއީ ޙުކުމެއް ޙާލަތެއްަގއި، 

މުސާރަ ުނލިބޭ ގޮތަށް ޖުޑީޝަްލ ސަރިވސް ކަނޑައެޅެންދެން، 
 ންވާެނއެެވ.އެ ފަނޑިޔާރަކު ސަސްޕެންޑް ކުރަ ންކޮމިޝަނު
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 ކާ ގުިޅެގން ޖިނާއީ ކުށަ މަތުކުރެވޭހުމައްޗަށް ތު ފަނޑިޔާރެްއގެ )ހ( .25 ސާބިތުވުން  ކުށެއް  ޖިނާއީ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަިއޯކޓަށް ނިންމާ ނިންމުމެއް ދަށު ކޯޓަކުން 

އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ އެ މައްސަލަެއއް 
 )ދިހައެއް( ދުވަެހވެ. 10ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ތެޭރގައި މުއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި )ށ(  
 ޙުުކމެއް ކުރެވިފަިއވާ މައްޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއގެ

 ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހައިކޯޓަށް ދިވެހިރާްއޖޭގެ ނާފުކުރުމަށްއުއިސްތި
( ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަެއއް އެ

 .ނިންމަންވާނެެއވެ ގޮެތއް ސަަލއަކާމެދުަމއް އެ ތެރޭަގއި ދުވަހުގެ
 ކާ ގުިޅެގން ޖިނާއީ ކުށަ މަތުކުރެވޭހުމައްޗަށް ތު ފަނޑިޔާރެްއގެ )ނ(  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިންމާ ނިންމުމެއް ން ޓުކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި
ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތަކީ ސުޕްރީމް 

)ދިހަެއއް(  10ން ފެށިގެން އެ މައްސަަލއެއް ނިންމި ތާރީޚު
 ދުވަހެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ުމއްދަތުގެ ތެޭރަގއި  )ރ(  
ފަނޑިޔާރެްއގެ މައްޗަްށ ކުރެވިފަިއވާ ޙުުކމެއް 

ނާފުކުރުމަށް ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯަޓށް އުއިސްތި
ން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ަމއްސަަލއެްއ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެ 

 ައކާމެދު ޮގތެއް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ މައްސަލަ 30
 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރެްއގެ މަްއޗަށް ިޖނާއީ ކުެށއް ސާބިުތވެއްޖެަކމަށް  )ބ(  
ޙުކުމެއް ނިހާއީ ޙުކުމެއްަކމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރާ 

އެ ފަނޑިޔާރަކު މަާޤމުން ކަނޑައެޅޭ ހިނދުން ފެށިެގން، 
 .ވަިކވާނެެއވެ

 
 

 .އިތުރުކުރުންައކުރެއް ފަހަތަށް ައންނަނިވި ގޮތަށް )މ( ގެ ވަަނ މާއްދާގެ  27ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3



 

 

 

 

 

 

 

 3 

 
ފަނޑިޔާރެްއގެ މަްއޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުެވއްޖެަކމަށް  )ފ( .27 

ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކުރާ ޙުކުމެއް ނިހާއީ ޙުކުެމއްަކމަށް 
ރެްއގެ ފަނޑިޔާުރކަން އެ ފަނޑިޔާކަނޑައެޅޭ ހިނދުން ފެށިގެން، 

އެ ފަނޑިޔާެރްއެގ  އަދި އެގޮތުންނިމުމަކަށް އައީެއވެ. 
ވަަނ  154ޤާނޫނުއަސާީސގެ ފަނޑިޔާރުކަން ނިމުމަކަށް އަުއމަކީ 

ނުވަތަ ސުލޫކީ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެްނ  ބީމާއްދާގެ ދަށުން ތައުދީ
ވަަނ  154ފިޔަވަޅު އެޅުން ކަމުަގއި ނުާވތީ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރެްއ  މާއްދާގެ
ތެއް މި ޙާލަތަުގިއ އަކުރުމަށް އޮންނަ އިޖުރާމަޤާމުން ވަކި
 ނުހިނގާނެއެވެ.

 
ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު  އާ މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާ .4

 ތަރުތީބުކުރުން.
 

ކޮށް، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުެގ ޤުދީފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  .5
 ގެޒެުޓަގއި ޝާއިޢުކުރާ ުދވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

 


