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 އިޚްތިޞާޞް  ހައިކޯޓ ގެ 

 ބެލ މ ގެ  ަމއްސަލަތައް ބާވަތ ގެ އަންނަނިވި މަތިން ގޮތ ގެ ޤާނޫނ ގައިވާ ޤާނޫނ އަސާސީއާއި ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 .ލިބިގެްނވެއެވެ ހައިކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް

 ހައިކޯޓ ކަމ ގައި ކޯޓަކީ މަރ ޙަލާގެ ފ ރަތަމަ މައްސަލައިގެ ާޤނޫނެއްގައި ނ ވަތަ ޤާނޫނ އަސާސީގައި -1

 .މައްސަލަތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .މައްސަލަތައް ޝަކ ވާގެ އިންތިޚާބީ -2

 .މައްސަލަތައް އާބިޓްރޭޝަން -3

 .މައްސަލަތައް ޕާޓީއާބެހޭ ސިޔާސީ -4

 .މައްސަލަތައް އަމ ރާގ ޅޭ މޮނިކޮން -5

 ވަނަ  37 ޤަނޫނ ގެ ކޯޓ ތަކ ގެ ިދވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލަތައްކަމ ގައި ލިބިފައިވާ އިޚްތިޞާޞް އަޞްލީ ހައިކޯޓ ގެ -6

 .މައްސަލަތައް ބަޔާންކ ރާ މައްދާގައި

 .ލަތައްމައްސަ ހ ށަހަޅާ އިސްތިއ ނާފަށް ތެރެއިން މައްސަލަަތކ ގެ ިނންމާ ދަށ ކޯޓ ތަކ ން -7

 .މައްސަލަތައް ހ ށަހަޅާ އިސްތިއ ނާފަށް ތެރެއިން މަްއސަލަތަކ ގެ ނިންމާ ޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ން -8

 .މައްސަލަތައް ލިބިފައިވާ އިޚްތިޞާޞް އަސްލީ ހައިކޯޓ ގެ -9
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( ޤާނޫނ   ގެޓ ތަކ ކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2010/22 ަނންބަރ  ޤާނޫނ  އަސާސީއާއި ޤާނޫނ  ،ތެރެއިން މައްސަލަތަކ ގެ ދ ސްތޫރީ

 މަރ ޙަލާގައި  ފ ރަތަމަ މައްސަލަތައް ބާވަތ ގެ އަންނަނިވި ،ފިޔަވައި މައްސަލަތައް ބަލައިގަންނަ ކޯޓ ން ސ ޕްރީމް ދަށ ން ގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ހައިކޯޓަށް  އިޚްތިޞާޞް ބެލ މ ގެ

 .އްސަލަތައްމަ ހ ށަހަޅާ ބަޔާންކޮށް ތަޢާރ ޟ ވާކަމަށް އަސާސީއާ ޤާނޫނ  ބަެއއް ާޤނޫނެއްގެ ނ ވަތަ ޤާނޫނެއް -1

 ޤާނޫނަކާ  ނ ވަތަ އަސާސީއާ ޤާނޫނ  ބައެއް ޤަވާޢިދެއްގެ  ނ ވަތަ ޤަވާޢިދެއް ަހދާފަިއވާ ބާރ ލިބިގެން ޤާނޫނަކ ން -2

 .މައްސަލަތައް ހ ަށހަޅާ ބަޔާންކޮށް ތަޢާރ ޟ ވާކަމަށް

 :މައްސަލަތައް  ނިންމާ  ކޯޓ ން  ދަށ  

 ނިންމ މެއް ނިންމާފައިވާ ނ ވަތަ އަމ ރެއް ނެރެފައިވާ ކޯޓ ން ދަށ  ނ ވަތަ މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވާ ކޯޓަކ ން ދަށ 

 ޤަވާއިދަކާ ހަދާފައިވާ ބާރ ލިބިެގން ޤާނޫނަކ ން ނ ވަތަ ޤާނޫނަކާ ނ ވަތަ ،ޤާނޫނ އަސާސީއާއި ،ކަމ ގައިވީނަމަވެސް

 ބެލ މ ގެ  މައްސަލަތައް ހ ށަހަޅާ ފަރާތަކ ން އޮތް މަޞްލަޙަތ  ކަމ ގެ ،ހަގަކޮށްފާ އެކަން ،ޤަބޫލ ކ ރެވިގެން ޚިލާފ ކަމަށް

 .ލިބިގެްނވެއެވެ ހައިކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް

 :ނިންމ ންތައް  ނިންމާ  ޓްރައިބިއ ނަލަކ ން 

 ނެރެފައިވަނީ  ނ ވަތަ ނިންމާފައިވަނީ ނިންމ މެއް ިނންމާފަިއވާ ޓްރައިބިއ ނަލަކ ން އ ފައްާދފައިވާ ދަށ ން ޤާނޫނެއްގެ

 ،ޤަބޫލ ކ ރެވިގެން ޚިލާފ ކަމަށް ޤަވާއިދަކާ ހަދާފައިވާ ބާރ ިލބިެގން ޤާނޫނަކ ން ނ ވަތަ ޤާޫނނަކާ ނ ވަތަ ،ޤާނޫނ އަސާސީއާއި

 ހައިކޯޓަށް އިޚްތިޞާޞް ބެލ މ ގެ މައްސަލަތައް ހ ަށހަޅާ ފަރާތަކ ން ލިބިގެން ޞްލަޙަތ މަ ކަމ ގެ ،ފާހަގަކޮށް އެކަން

 .ލިބިގެންވެއެވެ
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