ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ހިންގ "ސުމޯޓޯ" ޤަޟިއްޔތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރނެ އިޖްރއީ
އުޞޫލުތައް ބަޔންކުރ ޤަވޢިދު
 -1މިއީ ދވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ދިވެހިރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރއްޖޭގެ
ގ ޙައިސިއްޔަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ވތަ ޤނޫނުއަސސީއ ޤނޫނުތަކުގެ ބެލެނިވެރިޔ ެ
ގ ދަށުން ނު ަ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބރު ެ
އަމިއްލަ އިސްނެގުމަކަށް ހިންގ ސުމޯޓޯ ޤަޟިއްޔތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރނެ އިޖްރއީ އުޞޫލުތައް ބަޔންކުރ ޤަވޢިދެވެ.
ގ
ތގެ ޙައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރއްޖޭ ެ
ފ ޤއިމްކުރުމުގެ ބރުގެ އެންމެ އިސްފަރ ު
ވހިރއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންޞ ް
 -2މި ޤަވޢިދަކީ ދި ެ
ގ
ވނަ މއްދ އއި  156ވަނަ މއްދ އއި ދިވެހިރއްޖޭގެ ކޯޓުތަކު ެ
ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނުއަސސީގެ  141ވަނަ މއްދ އއި ަ 144
ޤނޫނުގެ  90ވަނަ މއްދގެ (ޅ) އއި  11ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގެ  3އއި  22ވަނަ މއްދގެ ދަށުން ދިވެހިރއްޖޭގެ ސުޕްރީމް
ދށުން ހަދފައިވ ޤަވޢިދެކެވެ.
ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބރުގެ ަ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަސސީ ޙައްޤުތައް ރައްކތެރިކޮށް ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔގެ ޤނޫނުއަސސީ ނެގެހެއްޓުމަށއި
ލ
ށޓަކައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއް ަ
ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްރޫހިއްޔގެ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޤނޫނުގެ ވެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަ ް
ރންވނެ އެވެ.
އިސްނެގުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އަންނަނިވި އުޞޫލުތަކަށް ރިއޔަތްކު ަ
ނޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލުމަށް ނިންމއިރު އެ މައްސަލައަކ
(ހ) މި ޤަވޢިދުގެ ދަށުން ބަލަ ް
ގުޅިގެން ޖަވބުދރީކުރުވންޖެހޭ ފަރތް ނުވަތަ ފަރތްތައް ފަނޑިޔރުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުން.
އ
ބލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ މައްސަލަތަކ ގުޅިގެން ޖަވބުދރީކުރުވަންޖެހޭ އެންމެހައި ފަރތްތައް އެ ީ
(ށ) މި ޤަވޢިދުގެ ދަށުން ެ
ނ
ފަރުދަކު ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކަމަކ ޙަވލުވެގެން ހުރި ފަރތެއްކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދރތަކުގެ ތެރެއި ް
ގ
ގއިވިޔަސް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙޟިރުކޮށް ޖަވބުދރީވުމު ެ
އިދރއެއްކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ އެނޫން އެހެން ފަރތެއްކަމު ަ
ފުރުޞަތު ދިނުން.
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(ނ) މި ޤަވޢިދުގެ ދަށުން ބަލ މައްސަލައަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢުއ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް އަސަރުފޯރ
ބ
ފަދަ މައްސަލައަކަށްވނަމަ އެ މައްސަލައަކަށް ޖަވބުދރީވންޖެހޭ އަސްލު ފަރތުގެ އިތުރުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑރަ ނައި ު
ނުވަތަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އެ ދެ ފަރތުން ކަނޑައަޅ ވަކީލުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ޙޟިރުކޮށް ޖަވބުދރީވުމުގެ
ފުރުޞަތު ދިނުން.
އ
 -4މި ޤަވޢިދުގެ ދަށުން ބަލ މައްސަލައެއްގައި ޖަވބުދރީވންޖެހޭ ފަރތަކީ ދައުލަތުގެ އިދރއެއްނަމަ އެ މައްސަލައެއްގަ ި
މ
ޖަވބުދރީވނީ އެ ތަނެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިއެކެވެ .ނުވަތަ އެ ފަރތުން ކަނޑައަޅ މީހެކެވެ .އަދި އެހެން ޤނޫނި ޝަޚްސެއްނަ ަ
އެފަރތަކުން ކަނޑައަޅ ފަރތަކެވެ.
ނ
 -5މި ޤަވޢިދުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ ދަށުން ބަލ މައްސަލަތައް ބަލނީ ފަނޑިޔރުންގެ މަޖިލީހު ް
އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނޅހ ހިނދަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހ ފަނޑިޔރުން ބައިވެރިވ ބެންޗަކުންނެވެ.
ގ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔރުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،
އސަލައެއް ބެލުމަށް ދިވެހިރއްޖޭ ެ
ދށުން މަ ް
 -6މި ޤަވޢިދުގެ ަ
ނ
ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ބއްވ އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން މައްސަލަ ރައްދުވ ފަރތަށް ޝަރީޢަތުގެ ފަރތުން ސފުކޮށްދޭންވ ެ
އެވެ.
 -7މި ޤަވޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިވެހިރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ޤނޫނުއަސސީއ ޚިލފުނުވ ގޮތުގެމަތިން މިނިވަން ދީމިޤްރތީ
އސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރ އުސޫލުތަކަށް ރިއޔަތްކުރަންވނެ އެވެ.
މުޖުތަމައުތަކުގައި މިބވަތުގެ މަ ް
 96ރަބީޢުލްއޚިރު 1435
 96ފެބްރުވަރީ 2914
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