ނަންބަރު2014/02 :

ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް
ބަދަލުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު
 .1މި އުޞޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަށު ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު ،ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ  47ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތުގެ
އުޞޫލެވެ .މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން
އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު" އެވެ.
 .2ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ނޫން އެހެން ކޯޓަކަށް ،ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް
ހުށަހަޅާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.
އ ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ،އެ ފަނޑިޔާރަކު
 .3މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރަކު އެ ް
އައްޔަންކުރެވުނު ކޯޓުގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނަމައެވެ.
 .4މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރާނީ ސުޕްރީމް
ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުށަހެޅުމަކަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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 .5ދަށު ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު ،އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ
ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
 .6އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް މެދުވެރިވެ ،އެކަމަކީ މި އުޞޫލުގެ ދަށުން
ފަނޑިޔާރަކު އެއް ކޯޓުން އަނެއް

ކޯޓަށް

ބަދަލުކުރަންޖެހޭފަދަ

ކަމެއްކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ) ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓަށްވުރެ އެހެން ކޯޓެއްގައި
މަސައްކަތްކުރުން މުހިންމުކަމަށް ފެނުން.
(ށ) ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ހޯދާފައިވާ ޢިލްމީ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ
ކޯޓަށްވުރެ ބޮޑަށް އެހެން ކޯޓަކަށް އެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ޙާއްޞަ ތަޖުރިބާ ބޭނުންވާކަމަށް ފެނުން.
(ނ)

އެއް

ކޯޓެއްގެ

ފަނޑިޔާރު

ކަމުގައި

މާދިގު

މުއްދަތަކަށް

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވުމާއެކު

މަސައްކަތްކުރަމުންއައި ދާއިރާ ނޫން އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލުކުރުން މިވަގުތަށް
މުހިންމުކަމަށް ފެނުން.
އ
(ރ) ކޯޓުތަކާއި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރަކު އެ ް
ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެނުން.
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 .7މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ،ފަނޑިޔާރަކު އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ.
(ހ) ބަދަލުވުމަށް އެދިފައިވާ ފަނޑިޔާރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު.
(ށ) އެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ،ނުވަތަ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ވުރެ،
ބަދަލުވުމަށް އެދިފައިވާ ކޯޓު ،ނުވަތަ ކޯޓާއި އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ،ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރު
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެފައިވުން.
(ނ) އެ ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުވުމަށް އެދިފައިވާ ކޯޓު ،ނުވަތަ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި
ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު.
(ރ) އެ ފަނޑިޔާރަކު ބަދަލުވުމަށް އެދިފައިވާ ކޯޓު ،ނުވަތަ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި ތިބި
ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު.
(ބ) އެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ،ނުވަތަ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި ނުނިމިހުރި
މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު.
(ޅ) އެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ،ނުވަތަ އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި ތިބި
ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު.
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(ކ) އެ ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ،ނުވަތަ ކޯޓާއި އެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ވުރެ،
ބަދަލުވުމަށް

އެދިފައިވާ

ކޯޓު

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

ރަށުގެ

އާބާދީ

އާއި

އަތޮޅުގެ

އާބާދީ

އިތުރުވެފައިވުން.
 .8މި އުޞޫލުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ނޫން އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް
ނިންމައިފިނަމަ އެ ފަނޑިޔާރަކު ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޙުކުމްކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ
މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ.
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