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( c ( 2017
ޑިޕާޓްމަން ޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސް ޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާ އްޖޭގެ ސު ޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ ،ދިވެހިރާ އްޖެ

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓް 2016
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސް ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ރަނ ގަޅުކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޕަރފޯމަންސް ރިޕޯޓްގެ ޚުލާޞާ
 2016 .1ވަނަ އަހަރު ރެކޯރޑް މިންވަރަކަށް ދަށު ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
 .2ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  2016ވަނަ އަހަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.
 .3ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތާރީޚުގައި  20000އަށް ވުރެ ގިނަ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ނިންމީ  2016ވަނަ އަހަރުގައެވެ.
 .4ސުޕީރިއަ ކޯޓުތަކުން އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ވެސް ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  2015ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ އިތުރެވެ.
 2016 .5ވަނަ އަހަރުގެ ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ،ވަނަ އަހަރު ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ
އަދަދަށް ވުރެ މަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 .6ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކަށްވުރެ މަދުކުރެވިފައެވެ.
 2016 .7ވަނަ އަހަރު ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން  103%މައްސަލަ

ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 .8ސިވިލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  13%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އަދި އެކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ
ނިސްބަތުން  122%މައްސަލަ  2016ވަނަ އަހަރު އެކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .9ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓު ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  62%މައްސަލަ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
 .10ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދަކީ
އެންމެ  3އެވެ.
 .11ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  43%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ނިސްބަތުން
 61%މައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .12ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ  68%އަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުނުވާ މައްސަލައެވެ.
 .13ފެމިލީ ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން  99.7%މައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .14ފެމިލީ ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދަކީ އެންމެ
 7އެވެ.

 .15ޖުވެނަ އިލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  46%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ނިސްބަތުން
 67%މައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .16ޖުވެނަ އިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެކޯޓުގައި ނެ ތެވެ.
 .17ޑްރަގް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  40%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ނިސްބަތުން
 84%މައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .18ޑްރަގް ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ  94%އަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުނުވާ މައްސަލައެވެ.
 .19މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  9%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ
ނިސްބަތުން  105%މައްސަލަ އެކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވެއެވެ .މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ވުރެ ގިނަ އިން
ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.
 .20މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ  90%އަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުނުވާ މައްސަލައެވެ .އަދި
މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގައި  5އަހަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެފައި އޮތީ އެންމެ  3މައްސަލައެވެ.
 .21އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ އައްޑު އަތޮޅު ނިސްބަތްވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކެވެ .އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ
ވެސް އައްޑު އަތޮޅު ހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުންނެވެ.
 .22އިސްތިއުނާ ފުކުރި މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތް ދެގުނަ އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

 2016 .1ވަނަ އަހަރު ރެކޯރ ޑް މިން ވަރަކަށް ދަށު ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
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ފާއިތުވި އަހަރުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރަކީ ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނު އަހަރެކެވެ.
އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޯޓުތަކަށް  20000އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

 2016ވަނަ އަހަރުގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  2015ވަނަ އަހަރުގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު
މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ވުރެ  14%އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  17712މައްސަލަ  2015ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކަށް
ހުށަހެޅިފައިވާއިރު،

 20188މައްސަލަ  2016ވަނަ އަހަރު ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މިއީ  2476މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

 .2ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  2016ވަނަ
އަހަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.
ސުޕީރިއަރ އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ( 2015އަދި )2016
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މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު

ސުޕީރިއަރ ކޯޓު

 2015ވަނަ އަހަރާ އަޅާކިޔާއިރު ،ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  2016ވަނަ އަހަރު
ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ .އެގޮތުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ އަޅާކިޔާއިރު 2016 ،ވަނަ
އަހަރު  21%މައްސަލަ އިތުރަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  6826މައްސަލަ އެވެ.
އަދި  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  8278މައްސަލައެވެ .މިއީ  1452މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު 2015 ،ވަނަ އަހަރު މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު
މައްސަލަތަކަށް ވުރެ  2016ވަނަ އަހަރު މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  9%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އެގޮތުން
 2015ވަނަ އަހަރު  10886މައްސަލަ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރުގައި  11910މައްސަލަ
މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މިއީ  1024މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

 .3ޝަރުޢީ ދާއިރާ ެގ ތާރީޚުގަ ިއ  20000އަށް ވުރެ ގިނަ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޯކޓުތަކުން މައްސަލަ
ނ އަހަރުގައެވެ.
ނިން މީ  2016ވަ ަ
ދަށުކޯޓުތަކުން ނިން މި މައްސަލަތައް ( 2015އަދި )2016
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ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެކޭ އެއްގޮތަށް 2016 ،ވަނަ އަހަރަކީ ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިންމި އަހަރެކެވެ .އެގޮތުން،
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތާރީޚުގައި  20000އަށް ވުރެ ގިނަ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޯޓުތަކުން މައްސަލަ ނިންމީ  2016ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރާ އަޅާކިޔާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  7%އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އެގޮތުން
 2015ވަނަ އަހަރު  19372މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު  20698މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުތަކުން
ނިންމާފައިވެއެވެ .މިއީ  2015ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ  1326މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

 .4ސުޕީރި ައ ކޯޓުތަކުން އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ވެސް ނިން މި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015
ށ ވުރެ އިތުރެވެ.
ވަނަ އަހަރަ ް
ސުޕީރިއަރ އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ނިން މި މައްސަލަތައް ( 2015އަދި )2016
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މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު

ސުޕީރިއަރ ކޯޓު

 2016ވަނަ އަހަރުގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  2015ވަނަ އަހަރު ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުން ނިންމި
މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ވުރެ  12%އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު  7202މައްސަލަ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުން
ނިންމާފައިވާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު  8081މައްސަލަ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވެއެވެ .މިއީ  879މައްސަލައިގެ އިތުރު
ވުމެކެވެ.
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު2016 ،

ވަނަ އަހަރު މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން  4%އިތުރަށް

މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު  12170މައްސަލަ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާއިރު 2016 ،ވަނަ
އަހަރު  12617މައްސަލަ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވެއެވެ .މިއީ  447މައްސަލައިގެ އިތުރު ވުމެކެވެ.

ނ އަހަރުގެ ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ،ވަނަ
 2016 .5ވަ ަ
ރ ނުނި މި ުހރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ވުރެ މަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަހަ ު
ދަށުކޯޓުތަކުގައި ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތައް ( 2015އަދި )2016
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 2016ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނި ޔަލަށް ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާ
އަޅާބަލާއިރު  7%މައްސަލަ މަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކުގައި  7177މައްސަލަ
ނުނިމި ހުރިއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ވަނީ  6668މައްސަލައަށް މަދު ކުރެވިފައެވެ .މިއީ 2015 ،އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު،
 509މައްސަލައިގެ މަދުވުމެކެވެ.
ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ބަލާއިރު 2015 ،ވަނަ އަހަރު ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކަށް
ވުރެ 2016 ،ވަނަ އަހަރު ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  6%އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ .ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި 2015
ވަނަ އަހަރުގެ ނި ޔަލަށް  3429މައްސަލަ ނުނިމި ހުއްޓެވެ .އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނި ޔަލަށް މިއަދަދު ވަނީ  3627މައްސަލައަށް
އިތުރުވެފައެވެ .މިއީ  198މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް
އިތުރުވެފައިވަނީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ތިންމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެންކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު 2015 ،ވަނަ އަހަރު ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވުރެ 2016
ވަނަ އަހަރުގެ ނި ޔަލަށް މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  19%މައްސަލަ މަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރުގައި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި  3748މައްސަލަ ނުނިމި ހުރިއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު މެޖިސްޓްރޭޓު
ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު  3041މައްސަލައަށް މަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއީ  2015ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު
 707މައްސަލައިގެ މަދުވުމެކެވެ.

 .6ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ނުނި މި އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކަށްވުރެ
މަދުކުރެވިފައެވެ.
ދަށުކޯޓުތަކުގައި ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވީ މުއްދަތު ( 2015އަދި )2016
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިމުނު އިރު ،ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 27%
އިން  12%އަށް ދަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ  1945މައްސަލަ
ދަށު ކޯޓުތަކުގައި އޮތް އިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދަށު ކޯޓުތަކުގައި އޮތީ އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ 790
މައްސަލައެވެ .މިއީ  2015ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު  1155މައްސަލައިގެ މަދުވުމެކެވެ.

 2016 .7ވަނަ އަހަރު ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން  103%މައްސަލަ
ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިން މާފައިވެއެވެ.
ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓު 1016-2008
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 2015ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް  2016ވަނަ އަހަރުވެސް ،ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ވުރެ ދަށު ކޯޓުތަކުން
ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ކޭސް ކްލިއަރެންސް ރޭޓު ހުރީ 103%
ގައެވެ .އެހެންކަމުން  2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރުގައި

ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތައް (ބެކްލޮގް)  2015ވަނަ އަހަރަށް

ވުރެ މަދު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރުގައި  7177މައްސަލަ ނުނިމި ހުރި އިރު  2016ވަނަ
އަހަރުގައި މި އަދަދު ވަނީ  6668މައްސަލައަށް ދަށްކުރެވިފައެވެ.

ނ މައްސަލަތައް  13%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
 .8ސިވިލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅު ު
ނ  122%މައްސަލަ  2016ވަނަ އަހަރު
އަދި އެކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތު ް
އެކޯޓުން ނިން މާފައިވެއެވެ.
ސިވިލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ވުރެ ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑުތަން
ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ .އެގޮތުން ،ސިވިލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު  2732މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 3326 ،މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރު ނުނިމި އޮތް  1243މައްސަލައާއި،

 2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  2732މައްސަލައާއެކު ،ޖުމްލަ 3975

މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ބާކީ އޮތީ  649މައްސަލައެވެ.

 .9ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓު ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ  62%މައްސަލަ
ވަނީ ނިން މާފައެވެ.
ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓު ރިސޮލިއުޝަން އިން ނިން މި މައްސަލަތައް 2016

ސުލްހަވެގެން ނިންމި
62%

 2015ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ،ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނުން ނިންމި މައްސަލަ ތަކުގެ އަދަދު 2016
އަހަރު ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  1568މައްސަލައިގެ ތެރެއިން

)40%( 626

މައްސަލަ އެ ޑިވިޜަނުން ނިންމާފައި ވާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  1678މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  )62%( 1040މައްސަލަ
އެޑިވިޜަނުން ނިންމާފައެވެ.

 .10ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނި މި އޮތް މައްސަލަތަކު ެގ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ
އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދަކީ އެން މެ  3އެވެ.
ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވީ މުއްދަތު  - 2016ސިވިލް ކޯޓު
އަހަރު ވެފައިވާ

0.46%

އަހަރުނުވާ

62%

 2016ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައިގެ
އަދަދަކީ އެންމެ  3އެވެ .އެއީ ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ  0.5%އެވެ .ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެފައިވާ  3މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  2މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެ ތިން އަހަރު ނުވާ  2މައްސަލައެވެ .ބާކީ އޮތް މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ ތިން އަހަރާއި
ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ  5އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެއްވެސް
މައްސަލައެއް އެކޯޓުގައި ނެ ތެވެ.

 .11ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަ ްއ  75%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
ނ ނިން މާފައިވެއެވެ.
އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ނިސްބަތުން  61%މައްސަލަ އެކޯޓު ް
ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް  -ކްރިމިނަލް ކޯޓު
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 2015ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  806މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު  1408މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .މިއީ،
 2015ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  75%ގެ އިތުރުވުމެކެވެ .ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް މިހާ ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާއިރު،
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން  61%މައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނި ޔަލަށް އެކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް  890މައްސަލައާއި 2016 ،ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  1408މައްސަލައާއެކު
ޖުމްލަ  2298މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  37%މައްސަލަ ( 860މައްސަލަ) އެކޯޓުން  2016ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި އަހަރު
ނިމުނު އިރު  1438މައްސަލަ ނުނިމި އޮތެވެ.

 .12ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނި މި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ  68%އަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ
އަހަރުނު ވާ މައްސަލައެވެ.
ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވީ މުއްދަތު  - 2016ކްރިމިނަލް ކޯޓު

>5 years
3-5 years
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1-3 years
16.69%
Less than 1 year
68.43%

 2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ބާކީ އޮތް  1438މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  68%އަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުނުވާ މައްސަލައެވެ .އެއީ  984މައްސަލައެވެ .އޭގެ އިތުރުން އަހަރުވެ ތިން އަހަރު ނުވާ  240މައްސަލައާއި ،ތިން
އަހަރާއި ފަސް އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާ  139މައްސަލައަކާއި ،ފަސް އަހަރު ހޭދަވެފައިވާ  75މައްސަލައެއް 2016
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އެކޯޓުގައި އޮތެވެ.

 .13ފެމިލީ ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން  99.7%މައްސަލަ
އެކޯޓުން ނިން މާފައިވެއެވެ.
ފެމިލީ ކޯޓުން އިން ނިން މި މައްސަލަތަކުގެ އިންސައްތަ 2016
99.7%
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ފެމިލީ ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ  2569މައްސަލައެވެ .އަދި އެކޯޓުން  2562މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ .މިއީ2016 ،
ވަނަ އަހަރު އެކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން  99.7%މައްސަލައެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނި ޔަލަށް އެކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް  557މައްސަލައާއި 2016 ،ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު 2569

މައްސަލައާއެކު

ޖުމްލަ  3124މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  89%މައްސަލަ ( 2562މައްސަލަ) އެކޯޓުން  2016ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި އަހަރު
ނިމުނު އިރު ނުނިމި ބާކީ އޮތީ  564މައްސަލައެވެ.

 .14ފެމި ީލ ކޯޓުގަ ިއ ނުނި ިމ އޮތް މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެފައިވާ
މައްސަލަ ިއގެ އަދަދަ ީކ އެން ެމ  7އެވެ.
ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވީ މުއްދަތު  - 2016ފެމިލީ ކޯޓު
އަހަރު ވެފައިވާ

1.24%

އަހަރުނުވާ

98.76%

 2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ފެމިލީ ކޯޓުގައި ނުނިމި ބާކީ އޮތް  564މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  99%އަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުނުވާ މައްސަލައެވެ .އެއީ  557މައްސަލައެވެ .ފެމިލީ ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލައިގެ އަދަދަކީ  7އެވެ .މި  7މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  6މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ
އަހަރުވެ ތިން އަހަރު ނުވާ  6މައްސަލައެވެ .ބާކީ އޮތް މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ ތިން އަހަރާއި ފަސް އަހަރުގެ
މުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ  5އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް
އެކޯޓުގައި ނެ ތެވެ.

 .15ޖުވެނަ އިލް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަ ްއ  85%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
ނ ނިން މާފައިވެއެވެ.
އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ނިސްބަތުން  67%މައްސަލަ އެކޯޓު ް
ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް  -ޖުވެނަި އިލް ކޯޓު
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 2015ވަނަ އަހަރު ޖުވެނަ އިލް ކޯޓަށް

2015

ހުށަހެޅިފައިވަނީ  25މައްސަލައެވެ .އެހެންނަމަވެސް  2016ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު 85%

އިތުރުވެ ،ޖުމްލަ  46މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ .ޖުވެނަ އިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ފާއިތުވި އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު
އިތުރުވެފައިވާއިރު ،އެކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން  67%މައްސަލަ އެކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިމުނު އިރު އެކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް  6މައްސަލަ އޮތުމާއެކު ،މި  6މައްސަލައާއި 2016 ،ވަނަ އަހަރު އެކޯޓަށް
ހުށަހެޅުނު  46މައްސަލައާއެކު ޖުމްލަ  53މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  40%މައްސަލަ ( 31މައްސަލަ) އެކޯޓުން  2016ވަނަ އަހަރު
ނިންމާފައިވެއެވެ .އަހަރު ނިމުނު އިރު ނުނިމި އޮތީ  21މައްސަލަ އެވެ.

 .16ޖުވެނަ އިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެކޯޓުގައި ނެ ތެވެ.
ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވީ މުއްދަތު  - 2016ޖުވެނަ އިލް ކޯޓު

އަހަރުނުވާ

100%

 2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޖުވެނަ އިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް  21މައްސަލަ އަކީވެސް  2016ވަނަ އަހަރު އެކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
މައްސަލައެވެ.

ރ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  67%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
 .17ޑްރަގް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަ ު
ނ  84%މައްސަލަ އެކޯޓުން ނިން މާފައިވެއެވެ.
އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ނިސްބަތު ް
ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް  -ޑުރަގު ކޯޓު
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 2015ވަނަ އަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް  912މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރު  1523މައްސަލަ އެކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
މިއީ 2015 ،ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  67%ގެ އިތުރުވުމެކެވެ .ޑްރަގް ކޯޓަށް  2015ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް 40%
އިތުރުވުފައިވީ ނަމަވެސް ،ޑްރަގް ކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން  84%މައްސަލަ އެކޯޓުން ވެސް
ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނި ޔަލަށް އެކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް  734މައްސަލައާއި 2016 ،ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  1523މައްސަލައާއެކު
ޖުމްލަ  2257މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  57%މައްސަލަ ( 1302މައްސަލަ) އެކޯޓުން  2016ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވެއެވެ .އަހަރު
ނިމުނު އިރު ނުނިމި އޮތީ  955މައްސަލައެވެ.

 .18ޑްރަގް ކޯޓުގަ ިއ ނުނި މި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ  94%އަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ
އަހަރުނު ވާ މައްސަލައެވެ.
ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވީ މުއްދަތު  - 2016ޑުރަގު ކޯޓު

އަހަރު ވެފައިވާ

5.8%

އަހަރުނުވާ
94.2%

 2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޑްރަގް ކޯޓުގައި ނުނިމި ބާކީ އޮތް  955މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  94%އަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ
ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުނުވާ މައްސަލައެވެ .އެއީ  900މައްސަލައެވެ .ބާކީ އޮތް  55މައްސަލައަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުވެ
ތިން އަހަރުނުވާ މައްސަލަތަކެވެ.

 .19މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  9%އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
އަދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ނިސްބަތުން  105%މައްސަލަ އެކޯޓުތަކުން ނިން މާފައިވެއެވެ.
މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ވުރެ ގިނަ އިން ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތަށް
ނިން މާފައިވެއެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  2015އަދި 2016
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 .20މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ނުނި މި އޮތް މައްސަލަތަކުގެ  90%އަކީ މައްސަލަ
ހުށަހެޅުނު ތާ އަހަރުނު ވާ މައްސަލައެވެ .އަދި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގަ ިއ  5އަހަރަށް ގިނަ
ދުވަސްވެފައި ހުރީ އެން މެ  3މައްސަލައެވެ.
ނުނި މި ހުރި މައްސަލަތަކަށް ވީ މުއްދަތު  2016 -އަދި ( 2015މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު)

91.1%

100%
90%
69.9%

80%
70%
60%
50%

25.0%

40%
30%

0.1%

1.0%

7.9%

4.1%

7.9%

20%
10%
0

>5

-5

2016

1-33

2015

<1

ނ އައް ުޑ އަތޮ ުޅ ނިސްބަތްވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކެވެ.
 .21އެން މެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަ ީ
ސ އައް ުޑ އަތޮ ުޅ ހިމެނޭ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުންނެ ވެ.
އެން މެ ގިނަ މައްސަލަ ނިން މާފައިވަނީ ވެ ް
މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު އަދި ނިން މި މައްސަލަތައް 2016
ދަށު ކޯޓުތަކުން

ނިން މި މައްސަލަތައް އިސްތިޢުނާ ފް

ކުރި  2015އަދު 2016
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 2016ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާ ފް ކުރި މައްސަލަތަކުގެ

ނިސްބަތް ދެގުނަ އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިޢުނާ ފް ކުރީ %2
މައްސަލައެވެ .އެހެންނަމަވެސް،

 2016ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  %4މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާ ފް ކޮށްފައިވެއެވެ.

 .22އިސްތިއުނާ ފުކުރި މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތް ދެގުނަ އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.
ދަށު ކޯޓުތަކުން

 2016ވަނަ އަހަރު ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާ ފް ކުރި މައްސަލަތަކުގެ

ނިސްބަތް ދެގުނަ އަށް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިޢުނާ ފް ކުރީ
 %2މައްސަލައެވެ .އެހެންނަމަވެސް 2016 ،ވަނަ އަހަރު ދަށު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  %4މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާ ފް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް  2016ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވަނީ  733މައްސަލައެވެ .އެއީ މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު
 615މައްސަލައާއި ،ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮއްޕަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  118މައްސަލައެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރު ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު 733
މައްސަލައާއި 2015 ،ވަނަ އަހަރު ނުނިމި ބާކީ އޮތް  350މައްސަލައާއެކު ޖުމްލަ  1083މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  496މައްސަލަ
އެކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އޭގެ ތެރެއިން  377މައްސަލަ އަކީ މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެވެ.
އތީ ،މާލޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓުގައި ނުނިމި އޮތް 561
ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފިން ނިންމާފައިވަނީ  119މައްސަލައެވެ .ނުނިމި ބާކީ ޮ
މައްސަލައާއި ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގައި ނުނިމި އޮގް  26މައްސަލައާއެކު ޖުމްލަ  587މައްސަލައެވެ.

