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  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 
 

ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބަދަލު ގަބޫލުކުރުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައްޘިއްޔަތުން 
 ވަކާލާތުކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ ގަވާއިދު

 
 ހ. ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުން

 
ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިވެސް، އަދި ޝަރީޢަތުން ބެލޭ ކޮންމެ  .1

މިހާއާއި ދަޢުވާލިބޭ ޤަޟިއްޔާއެއްގައިވެސް، ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާނީ، ދަޢުވާކުރާ 
 ވަނަ މާއްދާގައި 3ޢާންމު އުސޫލަކީ މިއީ ކަމުގައިވިޔަސް، މި ގަވާއިދުގެ . މީހާއެވެ

ބުނެފައިވާ ހާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްގައި ދަޢުވާ ކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާ ލިބޭމީހާގެ 
މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމިަން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކަށް 

 .ހާޒިރުވެވިދާނެއެވެ
  
ޓަށް ހާޒިރުވެވޭނީ، ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކަށް ކޯ .2

 .ހަމައެކަނި މަދަނީ މައްސަލަ ތަކުގައެވެ
 

 ވަނަ މާއްދާގައި އިޝާރަތް ކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ 2މިގަވާއިދުގެ  .3
ތިމާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭނީ، ބަލިޙާލު ހުރިގޮތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ނުކުޅެދިގެންވުމާއި، 

އަތޮޅެއްގެ ކޯޓަކަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ހިނދެއްގައި، މުންދާ އަތޮޅުނޫން ވަޒަންވެރިވެގެން ދިރިއުޅެ
ގޯތިގެދޮރާއި ތިމާ ބަލަންޖެހިފައިވާ މީހުން ދޫކޮށް އެތަނަކަށް ދިޔުން ދަތިވާކަމަށް ތިމާގެ 

ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުންނާއި ރަށުގައި ނުހުރެވޭފަދަ މުހިންމުކަމެއް 
 .ސަބަބަކަށްޓަކައެވެބޫލުކުރެވޭފަދަ ދިމާވުންފަދަ ކޯޓަށް ޤަ



މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ  .4
 .މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭނީ ތިރީގައި މިބަޔާންކުރާ މީހުންނަށެވެ

  
  ބައްޕަ) ހ(
  މަންމަ) ށ(
  ދަރިން) ނ(
  އެއްބަނޑު އެއްބަފާމީހުން) ރ(
  ފާ މީހުންއެއްބަ) ބ(
  އެއްބަނޑު މީހުން) ޅ(
  އަނބިމީހާ) ކ(
  ފިރިމީހާ) އ(
  މިއިންމީހަކު ނެތްހާލަތެއްގައި، އެންމެގާތް ވާރިސު ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ) ވ(
ވާރިސަކު ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކުވެސް ނެތްމީހަކުނަމަ، ވާރިސަކަށްނުވާ ތިމާގެ މީހަކު ނުވަތަ ) މ(

  ހަކު ރަޙްމަތްތެރިއެއްފަދަ ޤަބޫލުކުރާ މީ
  
 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ހާލަތެއްގައި ދަޢުވާކުރާ 3މި ގަވާއިދުގެ  .5

ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ބަދަލުގައި އެހެން މީހަކަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވޭނީ، 
ރުވެ، އެމީހާގެ ދަޢުވާލިބޭ މީހާގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒި(ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ 

ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކައި، ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ 
ބަދަލުގައި ފޮނުވޭ ) ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު، ދާރީވެޖަވާބު

ލުކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް މީހާ ޤަބޫމީހަކަށް ދީފައިވާކަމުގެ ލިޔުމަކާއި، އެކަން ބަދަލުގައި ފޮނުވޭ 
ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޯޓުން އެމީހަކު ބަދަލުގައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށް 

 .ޤަބޫލުކުރުމުންނެވެ
  
ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ދަޢުވާކުރާ، ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކަށް ދަޢުވާލިބޭ، ކުންފުންޏެއް  .6

ނީ، ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެކުންފުންނެއްގެ މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންވާ
 ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލުވެރި ޗެއަރމަން ނުވަތަ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

. އެހެން މެންބަރެއް، ނުވަތަ އެކުންފުންނެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުންނަ ވެރިއެކެވެ



ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް ނުވަތަ އެޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ 
 .ންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ މީހެކެވެމަސްއޫލު މެންބަރަކު ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހި

  
  ވަކީލަކު ހާޒިރުވުން. ށ
   
މައްސަލައެއްގައިވެސް، ދަޢުވާކުރާ މީހާއާއެކުގައިވެސް، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  .7

އަދިދަޢުވާލިބޭ މީހާއާއެކުގައިވެސް، މިގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު 
މިގޮތުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާ . ޤު އޮންނާނެއެވެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ޙައް

މީހަކީ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ކޯޓުތަކުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ 
  .ޘިއްޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަމުގައިވާންވާނެއެވެޙައި

 
މީހާގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރުމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ  .8

ވަކީލަކު ހާޒިރުވި ކަމުގައިވިޔަސް، ވަކީލާއެކު ދަޢުވާކުރާ ނުވަތަ ދަޢުވާލިބޭ މީހާ ޤާނޫނީ 
 .ކޯޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭނެއެވެ

 
އްގެ ވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކުންފުންޏެކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތް .9

ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކައި، 
ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ހުރިހާކަމަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ، ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށް ޕަވަރ 

 އެ އޮފް އެޓަރނީއެއް ދީފައިވާ، ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް
 .ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވިދާނެއެވެ

 
އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގައި، ނުވަތަ އެއްވެސް މީހަކަށް ޤާނޫނީ  .10

މަޝްވަރާ ދިނުމުގައި، މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފާނޭކަން ދޭހަވާފަދަ 
ގެ މަޢުލާމާތު ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ލަސްނުކޮށް ކަމާބެހޭ ކަމެއް

 .ފަރާތަށް އަންގަން ވާނެއެވެ
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