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ނަންބަރު2012/03/SC :

 11ސެޕްޓެމްބަރ 3113

 އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ވަކި ބައެއް ތަޙްވީލުކުރުމާ ބެހޭ

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ،އެހެން
ކޯޓަކަށް ތަޙްވީލުކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެފަދަ މައްސަލައެއް ތަޙްވީލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާންޖެހޭނެ
އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤަވާޢިދެވެ .މި ޤަވާޢިދު އެކަށައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި 141 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 156 ،ވަނަ މާއްދާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.
އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ވަކި ބައެއް ތަޙްވީލުކުރުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު
 .1ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް އެކޯޓެއްގައި ހިންގުމަކީ މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއްކަމަށް
ފެނިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެމައްސަލައަކީ އޭގެ ބާވަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓުގައި ހިންގުމުގައި
އިދާރީގޮތުން ދަތިތަކެއް ހުރި މައްސަލައެއްކަމުގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެމައްސަލައެއް ހިންގުމުގައި އެންމެ
މަސްލަޙަތު ބޮޑު ގޮތަކީ އެހެން ކޯޓަކަށް ތަޙްވީލުކުރުންކަމަށް އެކޯޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
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ބުނެވިދިޔަފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓާ އެއްމަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި
އެމައްސަލައެއް ހިންގޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެމައްސަލައިގެ ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅައިފިނަމަ،
އެފަދަ ޙާލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެމައްސަލައެއް މަޢުޟޫއީގޮތުން ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް އޮތް އެހެން
ކޯޓަކަށް މި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ތަޙްވީލުކުރެވިދާނެއެވެ.
 .3މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ،އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކޮށްދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅަންވާނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.
 .2ތަޙްވީލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން
ވަކިގޮތެއް

ކަނޑައަޅަންވާނީ

އެމައްސަލައެއް

އެހެން

ކޯޓަކަށް

ތަޙްވީލުކުރުމުން

ނުވަތަ

ތަޙްވީލުނުކުރުމުން ،އެކަމުގައި ދިމާވެދާނެ ކަންތައްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
 .4މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ތަޙްވީލުކުރާ މައްސަލައެއް ތަޙްވީލުކުރަންވާނީ އެމައްސަލައަކީ ތަޙްވީލުކުރަންޖެހޭ
މައްސަލައެއްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ބުރަވެވޭ ޙާލަތުގައެވެ.
 .5މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މައްސަލައެއް ތަޙްވީލުކުރުމަށް އަންގާއިރު އެ މައްސަލައެއްގެ އަޞްލު ފައިލުގެ
އސަލައެއް ތަޙްވީލުކުރެވޭ ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް
އިތުރުން ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް އެ މަ ް
އަންގަންވާނެއެވެ.
 .6ތަޙްވީލުކުރެވޭ މައްސަލައަކީ ޙުކުމް ތަންފީޛްކުރުމުގެ މައްސަލައަކަށްވާނަމަ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ކުރީގައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާ އަޞްލު ޤަޟިއްޔާގެ ރިޕޯޓްގެ އިތުރަށް އެޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް އެއްވެސް
މިންވަރަކަށް ތަންފީޛްވެފައިވާނަމަ އެކަމާބެހޭ އަޞްލާ އެއްގޮތް ލިޔުން އެމައްސަލައެއް ތަޙްވީލުކުރެވޭ
ކޯޓަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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 .7އެއްވެސް ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ތަޙްވީލުވެއްޖެނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ހިންގަންވާނީ އެމައްސަލައަކީ
އެކޯޓަށް ތަޙްވީލްކުރެވިފައިވާ މައްސަލައެއްކަން އެނގޭގޮތަށް ރިކޯޑްކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލައަށް އާ
ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރެއް ދީގެންނެވެ.
 .8ތަޙްވީލުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފީއެއް އެމައްސަލައެއް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓުން
ބަލައިގެންފައިވާނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ތަޙްވީލްކުރެވޭ ކޯޓުގައި އެމައްސަލަ ހިންގަންވާނީ އިތުރު ފީއެއް
ނެގުމަކާ ނުލައެވެ .އަދި އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެކޯޓުގައި އެއްވެސް ޑިޕޮސިޓެއް ބެހެއްޓިފައިވާނަމަ
އސަލަ ތަޙްވީލްކުރެވޭ ކޯޓަށް މައްސަލައިގެ
ޑިޕޮސިޓް ކުރެވިފައިވާ އެފަދަ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެމަ ް
ފައިލާއެކު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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