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1 ޞަފުޙާ    

` 

 

 

 ދިވެހިާރއްޭޖގެ ަހއިކޯޓު 

 ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 ވަނަ އިޞްލާޙު ެގނައުން  1ށް ޤަވާޢިދަ ގެހައިކޯޓު

 

 

 .އަންނަނިވިޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  18ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ  .1

 

ހައިކޯޓުގައި ''ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ  ،ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރެވޭނީ

އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ  ،ގައި ހިމެނޭ'' ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުވަކާލާތު ކުރާ 

 .ވަކީލުންނަށެވެ

 .އޮތުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ  -1

ނޑިޔާރުކަމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގައި ނުވަތަ މި ދެކަމުގައި  -2  3މަދުވެގެން ފަ

 50އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ކޯޓުަތކުގައި މަދުވެގެން ) ތިނެއް(

 .މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކޮށްފައިވުން) ފަންސާސް(

ދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަަތ އިސްލާމް -3

ރިޝްވަތުގެ ކުށެއްކުރިކަން އެްއވެސް އިރެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު 

  .ންކަމުގައިނުވު

ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  3ގެ މާއްދާމި  ،އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި) ފަހެއް( 5ވެތުވެދިޔަ  -4

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު 

އަދި އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކުށެއް ސާބިތުވެގެން ޙުކުމެއް . ކަމުގައި ނުވުން

 5އެޙުކުމަކަށް މަޢާފު ލިބުނުތާ ނުވަތަ އެޙުކުމެއް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުނުތާ  ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 .އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވުން) ފަހެއް(

ހައިކޯޓުަގއި  .18 )ހ(

 ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން 

 

 

 

 



  ފާސްކުރެވުނުގޮތް ) ފުރަތަމަ އިސްލާޙް(ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 

 

2 ޞަފުޙާ    

 .އަންަނނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ށ(އާއި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  19ޤަވާޢިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .2

 

ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާގެ  18ގެ ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި މިޤަވާޢިދު 

އެފަަދ  ،ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް ތަޖުރިބާގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރު

ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަްށ  މައްސަލަތަކުގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ

ގެ ުހއްދަ ވަކާލުކުރުމު  .19 )ހ(

ދިނުުމަގއި 

އިސްިތސްާނވާ 

 ޙާލަތްތައް 

ގެ ދަށުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  53ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ތުހުމަތު ކުެރވޭ މީހަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭ ފަދަ ާމީލ  ،މައްސަލަތަކުގައި

އްޔަންކޮށްދޭ ޤާޫނީނ ޢަަދއުލަތުން އެމީހަކަށް  ވުމުގެ ސަބަބުން،ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް މީހަކަށް 

 ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާންވަނަ ނަންބަރު 2ވަނަ މާއްދާގެ  18ވަކީލެއްގެ ކިބައިގައި މި ޤަވާޢިދުގެ 

އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާުތ  ،ފުރިހަމަނުވި ނަމަވެސް ޝަރުތު ތަޖުރިބާގެ

 .ކުރުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

   )ށ(

 

 .އިތުރުކުރުންގެގޮތުގައި އަކުެރއް ) ނ(ވަނަ މާއްދާއަށް  19ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ  .3

 

އްދަ ހުއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ޞިދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައި

 . ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީުލން ހައިޯކޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް އިތުރުހުްއދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

   )ނ(

 

 .އަންނަނިވިޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ  .4

 

ކޯޓުގައި ހައި ،އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ވަކީލަކުމެ މުގެ ހުއްދައަށްހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރު

އަންނަނިވި ލިޔުންތަކާއެުކ  ،ެއދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްަފހު ގެ ހުއްދައަށްވަކާލާތުކުރުމު

 .ރަޖިސްޓްރާރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .ގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ އަޞްލާއި ކޮޕީދިވެހިރާއްޖޭ .1

 .ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ/ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު .2

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުުތތައް ފުރިހަމަވާކަމުގެ  18މި ޤަވާޢިދުގެ  .3

 .އިޤްރާރު

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ފުރިހަމައަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާނެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .4

 ުދތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ޢިމަުލކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާިއ ޤަވާޢަކަމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 .މަތިން އެވަކީލެއްގެ ޢަމަލުތައް ުހރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ބަހައްޓާެނކަމުގެ އިޤްރާރު

މައްސަލައިގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ) ސާސްފަން( 50ކޯޓުތަކުގައި މަދުވެގެން  .5

ޙައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުކުރުމުގެ ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ހައިކޯޓުގައި 

ކޯުޓތަކުގައި ވަކާލާތުޮކށްފައިވާކަން އަންގައިޭދ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެެދނީނަމަ، 

                             .ރަސްމީ ލިޔުން

ވަކީލުންގެ  20 )ހ(

ދަފްތަުރގައި 

ރަިޖސްޓްީރވުމަށް 

 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 



  ފާސްކުރެވުނުގޮތް ) ފުރަތަމަ އިސްލާޙް(ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 

 

3 ޞަފުޙާ    

 .އަންނަނިވިޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  20ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ  .5

 

ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރާ '' ޤާނޫނީ ވަީކލަކުސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދައޮތް 

ގައި ) ހ(ނުމަށްއެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަަހޅާނަމަ، މިމާއްދާގެ ގައި ހިމެ'' ވަކީލުންގެ ދަފުތަރު

ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލާއި / ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަެކތީގެ ަބދަލުަގއި، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގަިއދޭ ކާޑު

ކޮޕީ އަދި ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތެއް 

 . ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ'' ވަކީލުންގެ ދަފުތަރުހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރާ ''

   )ށ(

 

 .އަންނަނިވިގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން) ރ(ވަނަ މާއްދާގެ  31ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ  .6

 

އިސްލާޙުކުރަން އެންގުމުގެ ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ތިރީގައިމިވާ ޙާލަތުތަކުގައި ދަޢުވާ 

 .ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު ރަިޖސްޓްރާރއަށް ލިބިގެންވެއެވެނުވަތަ 

 .ދަޢުވާ ބެލުމުގެ ނުވަތަ ުހށަހެޅިަފއިވާ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާސް ކޯޓަށް ނެތުން .1

ށް ުބނެފައިވާ ދަޢުވާ ފޯމުގައި ނުވަތަ ުހށަހެުޅން ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހުްނނަްނޖެހޭނެކަމަ .2

 .މަޢުލޫމާތު ނެތުން ނުވަތަ މި ޤަާވޢިދާ ޚިލާފަށް ފޯމުފުރާފައިވުން

 .ނޫން އެެހން ފޯމަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވުން މުހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯ .3

ގެ ނަޒަރުގައި އެދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކޯޓުގެ ރރަޖިސްޓްރާ .4

ގެ ވަގުތު ނަގާލުމަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް ނުވަތަ ކޯޓު

 .ގުލެއް ދިނުމަށްކަމުގައިވުންދައުނ

ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ  .5

 .ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްކަމުގައިވުން

   )ރ(

 

 .އުނިކުރުން) ބ(ވަނަ މާއްދާގެ  32ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ  .7

 

 .އަންނަނިވިޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  48ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ  .8

 

ނޑައަޅާ ތާރީޚާއި  ހައިކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ ޤަޟިއްޔާއެއްގައިވެސް އެޤަޟިއްޔާ ބެލުމަށް ހައިކޯޓުން ކަ

ން ޭއނާެގ ގޮތުގެމަތި ގަޑިއަށް މަޤްބޫލު އުޒުރެއްނެތި ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ މިޤަާވޢިދުގައިވާ

ދަޢުވާ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަިތްނ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ނުވަތަ ބަދަލުގައި ފޮނުވާމީހަކު ހާޒިރުުނވިނަމަ، 

 .ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ ލުޠިބާ ފޯމު

މައްސަލައިގެ އެމައްސަލައަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި  .1

 .މަޢުޟޫއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

އެމައްސަލައަކީ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްނަމަ އަދި، އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ނިމިފައިވާނަަމ  .2

 .މައްސަލައިގެ ޙުކުމްކުރުން

ދަޢުވާުކރާ ފަރާތް  48 )ހ(

 ހާޒިރު ުނވެްއޖެ

ނަމަ ދަުޢވާާއމެދު 

 ރާނެ ގޮތް ޢަމަލު ކު



  ފާސްކުރެވުނުގޮތް ) ފުރަތަމަ އިސްލާޙް(ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދު 

 

4 ޞަފުޙާ    

ދަޢުވާކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ އޭނާގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތް ހާޒިރުނުވީ ޝަރީޢަތަށް  .3

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޙަސްމަކަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤަކަްށ  ދަތިކުރުމަށް ނުވަތަ

ހުރަސްއެޅުމުގެ މަޤްސަދުގައިކަމަށް ހައިކޯޓަށް ެފނިއްޖެނަމަ، އެފަރާތެއްގެ ޣައިރުހާޒިރުގައި 

 .މައްސަލައިގެ މަޢުޟޫއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން

 

 .އަންނަނިވިގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން) ބ( ނަންބަރުގެވަނަ  3ގެ  1ޖަދުވަލު ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ  .9

 

ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު ލިބި މަުޤބޫލު އުޒުރެއްނެިތ ދަޢުވާލިބޭ ފަާރތުން ހާޒިުރ 

ޤަވާޢިދުގެ  ގެއެޅުމާއެކު، ހައިކޯޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފިޔަވަޅު ) ނ(މިމާއްދާގެ ، ނުވެއްޖެނަމަ

 .ން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީ 54

ކޯޓަށް ހާޒިރުުވމަށް   )ބ(

އަްނގާފަިއވާ 

ގަިޑއަށް ދަުޢވާލިބޭ 

ފަރާތުން 

 ހާޒިރުުނވުން 

 

 .އިޞްލާޙުކުރުންއަންނަނިވިގޮަތށް ) ށ(ގެ މާއްދާވަނަ  17ގެ  1ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  .10

 

ަދުޢާވ ުނަވަތ ަމްއަސަލ ، ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން) ހ(މިމާއްދާގެ 

ހައިކޯޓަށް ނޭންގުމުެގ ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ަފރާތަކުން  ަރްއުދާވ ަފާރަތުކން 

 16ވާލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ މިޤަވާޢިދުގެ ސަބަބުން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެއިން ފަރާތަކާ ހަ

ވަނަ  48ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އެފަރާތަކާމެދު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 

 .އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް ލިބިގެންވެއެވެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ 

   )ށ(

 

 .ގެގޮތުގައި އަކުރެއް އިތުރުކުރުން) ނ(ގެ މާއްދާވަނަ  17ގެ  1ބުނެވިދިޔަ ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލު  .11

 

ަދުޢާވުކާރ ުނަވަތ ، ގައި ބަޔާންުކރެވިފައިވާ ފަދައިން އެޑްރެސް ބަދަލުވިކަން) ހ(މިމާއްދާގެ 

ހައިކޯޓަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތަކުން  ަމްއަސަލ ުހަށަހާޅަފިއާވ ަފާރަތުކން 

ނޭންގުމުގެ ސަބަބުން ކޯަޓްށ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރު އެއިން ފަރާތަކާ ހަވާލުނުކުރެވިއްޖެަނމަ 

ހައިކޯޓުގެ  ނުވަތަ މުގެިފޔަވަޅުއެޅުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 3މިޤަވާޢިދުގެ 

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހައިކޯޓަށް  ދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންވަނަ މާއް 48ޤަވާޢިދުގެ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ

   )ނ(

 

 .އިން ފެށިގެންނެވެ 2011އޮކްޓޫބަރ  5ހައިކޯޓުގެ ޤަވާޢިދަށް މިގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ،  .12
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